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Vi viser til deres brev datert 27. januar 2022 hvor dere gjorde oss kjent med deres vedtak
om å nekte statstilskudd til trossamfunnet.

l brevet nevnes det at vedtaket kan klages på til Barne- og familiedepartementet innen 3
uker etter at det er mottatt, og at en eventuel! klage skal sendes til Statsforvalteren via den

digitale løsningen.Vi har i eftertid fått bekreftet per telefon at fristen for rettidig innsendelse
av en klage er den 17. februar 2022. Vi anser derfor denne klagen for å værerettidig.

Vi ønskermed dette brevet å klage overvedtaket. Vedlagt liggerselve klagen sammen med
relevante bilag.

Vi imøteserden videre behandling av klagen og vil for ordens skyld be dere om å bekrefte
at dere har mottatt klagen.
Med vennlig hilsen

Jørfgen Pedersen
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INNLEDNING
1.

Denne klagen gjelder Statsforvalterens vedtak av 27. januar 2022 om å nekte trossamfunnet

Jehovas vitner statstilskudd, noe som trosamfunnet har mottatt uavbrutt i flere tiår. Statsforvalteren
beslutning var basert på en undersøkelse som ble foretatt på grunnlag henvendelser fra to, muligens tre,
misfornøyde tidligere Jehovas vitner. Beslutningen er utelukkende basert på lovstridig granskning av

Jehovas vitners bibelske og religiøse trosoppfatninger og framgangsmåter. Trossamfunnet er ikke kjent
med at statsforvalteren har gransket andre trossamfunns tro og praksis på en lignende måte.
2.

De fleste religioner baserer sannsynligvis sine trosoppfatninger og framgangsmåter på hellige

skrifter som det kan være vanskelig å forstå ut fra sammenhengen for dem som ikke er tilknyttet denne
troen. Noen vil for eksempel mene at Moselovens krav om «øye for øye» synes å gi rett til gjengjeldelse,
noe de fleste kristne i dag sannsynligvis vil synes er uakseptabelt. Faktum er at religionsfriheten
girtrossamfunnet rett til selv å tolke sine hellige skrifter, og ikke de sekulære myndighetene.
Statsforvalteren ville ellers påta seg stillingen som øverste religiøse myndighet for alle trossamfunn som
søker om tilskudd. Det er dessverre det Statsforvalteren har gjort i saken om Jehovas vitner.
3.

Statsforvalterens avgjørelse er derfor i strid med loven og bryter Jehovas vitners grunnleggende

rettigheter og friheter etter Grunnloven §§ 16 og 101 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon
(EMK) artikkel 6, 9, 11, 14 og første tilleggsprotokoll 1 artikkel 1.
4.

Det er verdt å merke seg at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) gjentatte ganger

har bekreftet at Jehovas vitner er en «known religion» 1 med «an active presence in many countries
worldwide, including all European States.»2 EMD har har avsagt mer enn 65 avgjørelser til fordel for
Jehovas vitner, avgjørelser som bekrefter at deres religiøse praksis er lovlig. Mer spesifikt så har EMD
stadfestet Jehovas vitners rett: (1) til å dele sin tro med andre; (2) til å bruke religiøs litteratur; (3) til å
møtes for tilbedelse; (4) til å bygge religiøse bygninger for tilbedelse; (5) til å velge medisinsk behandling
i samsvar med deres religiøse samvittighet; (6) til samvittighetsinnsigelser mot militærtjeneste og
alternativ siviltjeneste; (7) å bli beskyttet mot voldelige og diskriminerende angrep fra enkeltpersoner
eller staten; (8) til forsamlingsfrihet; og (9) til ikke å bli forskjellsbehandlet og diskriminert.
5.

FNs menneskerettighetskomité har avsagt mer enn 25 avgjørelser til fordel for Jehovas vitner, og

anerkjenner blant annet deres rett til: (1) å dele sin tro med andre; (2) å bruke og distribuere deres
religiøse litteratur; (3) å møtes for tilbedelse; og (4) å velge alternativ siviltjeneste i stedet for tvungen
militærtjeneste.

1

Kokkinakis v. Greece, no. 14307/88, 25 May 1993, para. 32; Manoussakis and Others v. Greece, no. 18748/91, asvn. 40,
26 September 1996.
2 Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and Others v. Austria, no. 40825/98, § 98, 31 July 2008; ECHR, Jehovah’s Witnesses
of Moscow and Others v. Russia, no. 302/02, avsn. 155, 10 June 2010.

6.

Det er derfor en stor mengde av beviser for at Jehovas vitners trosoppfatninger og framgangsmåter

ikke på noen måte er i strid med lovgivningen. Disse trosoppfatningene og framgangsmåtene er derimot
beskyttet av EMK artikkel 9 og SP artikkel 18.
A. FAKTA
a. Oversikt over tidligere saksbehandling
7.

I 1999 og i 2012 undersøkte Fylkesmannen Jehovas vitners religiøse eksklusjonspraksis i forbindelse

med at grunnlaget for både statlig registrering og statstilskudd ble evaluert. Begge ganger konkluderte
Fylkesmannen med at eksklusjonspraksisen var i henhold til loven. (Bilag 1 og 2)
8.

Tidligere kirke-, utdannings- og forskningsminister bekreftet senere: «Vi kan ikke se at

utstøtelsespraksisen er i strid med registreringsvilkårene eller at den kan karakteriseres som en grov feil
eller forsømmelse. Jehovas vitners utstøtelsespraksis rammes ikke av bestemmelser i lov om trossamfunn.
Fylkesmannen har følgelig ingen hjemmel for å holde tilbake tilskuddet.» (Bilag 3)
9.

Den 21. august 2019 skrev Barne- og familiedepartementet til daværende Fylkesmannen i Oslo og

Viken og ba Fylkesmannen om å vurdere grunnlaget for statstilskuddet til Jehovas vitner. (Bilag 4).
Bakgrunnen for denne henvendelsen var medieoppslag der det ble hevdet at personer i trossamfunnet
risikerer å bli ekskludert fra sin familie og sin omgangskrets hvis de stemmer i politiske valg. Det var et
misfornøyd tidligere Jehovas vitne som hadde tatt initiativet til disse medieoppslagene.
10.

Den 11. september 2019 skrev Fylkesmannen til Jehovas vitner og ba om kommentarer til

departementets brev. (Bilag 5)
11.

Den 18. oktober 2019 ga Jehovas vitner sine kommentarer til Fylkesmannen. (Bilag 6)

12.

Den 18. november 2019 bestemte Fylkesmannen at Jehovas vitner fortsatt skulle være berettiget

til statsstøtte etter lov om trudomssamfunn og ymist anna. (Bilag 7). Fylkesmannen konkluderte med at
«å avstå fra denne rettigheten [til å stemme] synes å være en del av Jehovas Vitners trosgrunnlag som er
kjent – og formodentlig da også akseptert av de som likevel velger å være medlemmer i trossamfunnet».
Fylkesmannen kunne derfor ikke finne noe «juridisk holdbart grunnlag for å trekke tilbake statsstøtten
etter någjeldende lovgivning». Fylkesmannen anerkjente tydeligvis også at Jehovas vitner frivillig velger å
akseptere trossamfunnets lære.
13.

Den 15. april 2021 skrev Barne- og familiedepartementet igjen til Statsforvalteren og ba

Statsforvalteren om å vurdere Jehovas vitners religiøse eksklusjonspraksis sett i forhold til registrering og

statsstilskudd. (Bilag 8). Undersøkelsen ble igangsatt på grunn av et brev fra det samme misfornøyde
tidligere Jehovas vitne. Han baserte sin klage omtrent utelukkende på sin teologiske tolkning av utdrag fra
utvalgte religiøse publikasjoner utgitt av Jehovas vitner.
14.

Den 27. mai 2021 ba Statsforvalteren Jehovas vitner om å kommentere departementets brev og

den vedlagte klagen. (Bilag 9)
15.

Den 22. juni 2021 kom Jehovas vitner med sine kommentarer til Statsforvalteren. (Bilag 10)

16.

I et brev av 15. september 2021 skrev Statsforvalteren at de hadde opprettet en undersøkelsessak

og stilte behandlingen av Jehovas vitners krav om statstilskudd på vent. (Bilag 11). Samtidig ba
Statsforvalteren Jehovas vitner kommentere tre e-poster, som fylte over 15 sider, fra: (1) «NN», en
anonym avsender, (2) Jan Frode Nilsen, tidligere et av Jehovas vitner og (3) Rolf Furuli, også tidligere et av
Jehovas vitner (og den som sendte inn klagen som er nevnt ovenfor). E-postene kritiserte flere av Jehovas
vitners trosoppfatninger og framgangsmåter og refererte for det meste til små utdrag fra Jehovas vitners
religiøse publikasjoner. E-postene refererte til hypotetiske scenarioer, men inneholdt ingen
faktaopplysninger om virkelige hendelser.
17.

Den 4. oktober 2021 ba Jehovas vitner Statsforvalteren om å klargjøre hvilke(n) påstand(er) i e-

postene som var under undersøkelse, for å kunne gi et meningsfylt svar. (Bilag 12)
18.

I brev av 25. oktober 2021 skrev Statsforvalteren at man hadde «vurdert at det er behov for å

undersøke trossamfunnet og hvorvidt opplysninger vi har blitt kjent med kan få betydning for
trossamfunnets registrering og krav om tilskudd.» (Bilag 13) Det ble ikke forkart noe ytterligere om det
rettslige eller faktiske grunnlaget for undersøkelsen. Jehovas vitner visste derfor ikke hvilke spørsmål som
var mest relevante for Statsforvalterens vurderinger.
19.

I et brev av 19. november 2021 kommenterte Jehovas vitner likevel de forskjellige spørsmålene som

var reist av misfornøyde tidligere vitner. (Bilag 14)
20.

Den 27. januar 2022 traff Statsforvalteren et vedtak om å nekte Jehovas vitner statstilskudd. (Bilag

15) Det viste seg at flere av de spørsmålene de misfornøyde tidligere Jehovas vitnene hadde reist, blant
annet angående bruk av stemmeretten og avgjørelser om medisinsk behandling, ikke var relevante for
Statsforvalterens vedtak. Statsforvalterens vedtak fokuserer på (1) det å trekke seg fra trossamfunnet
(utmelding), (2) eksklusjon av mindreårige døpte Jehovas vitner og (3) det at mindreårige kan miste sin
status som «udøpte forkynnere».

b. Jehovas vitners religiøse tro og praksis når det gjelder dåp, eksklusjon og utmeldelse
21.

Jehovas vitner gir her en oversikt over de religiøse trosoppfatningene og framgangsmåtene som er

relevante i denne saken. Denne oversikten blir gitt som bakgrunnsinformasjon for å hjelpe departementet
til å ta stilling til de juridiske spørsmålene som er involvert.
22.

Trossamfunnet ber ikke med dette departementet om å vurdere eller ta stilling til våre religiøse

trosoppfatninger eller framgangsmåter, noe som ville være i strid med artikkel 9 i Den europeiske
menneskerettskonvensjonen (se avsnitt 118 til 122 nedenfor).
i. Dåp
23.

Verden over er det over 8,6 millioner Jehovas vitner i 240 land. Det inkluderer de over 12 000

vitnene som er i Norge.
24.

Jehovas vitner går inn for å leve i samsvar med Bibelen. De legger stor vekt på å følge Bibelens to

viktigste bud: «Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn», og
«Du skal elske din neste som deg selv». (Matteus 22:37–39). Fordi Jehovas vitner følger disse to budene,
er deres trosoppfatninger og framgangsmåter basert på et personlig forhold til Gud og en overbevisning
om at de er ansvarlige overfor Gud.
25.

Jehovas vitner respekterer ethvert menneskes rett til å bestemme hvilke religiøse trosoppfatninger

han eller hun vil ha, om i det hele tatt noen. På lignende måte har ethvert menneske en grunnleggende
rett til å bytte religion hvis han eller hun bestemmer seg for å gjøre det. Hvert menneske gjør sine egne
valg når det gjelder religion. (Josva 24:15) Jehovas vitner mener at de som tilber Gud, må gjøre det villig,
av hjertet. (Salme 110:3; Matteus 22:37) Jehovas vitner påtvinger derfor ingen sine trosoppfatninger.
Jehovas vitner mener tvert imot at mennesker fritt skal kunne tilegne seg kunnskap, slik at de kan treffe
et informert valg. (Bilag 16, 17 og 18)3
26.

I tråd med dette tvinger eller presser ikke Jehovas vitner barna sine til å anta deres tro. Om man vil

tilbe Gud og i så fall hvordan, er personlige avgjørelser. (Romerne 14:12). Jehovas vitner praktiserer derfor
ikke barnedåp. Foreldre som er Jehovas vitner, lærer barna bibelske prinsipper, men når barna blir eldre,

3

“Presser Jehovas vitner folk til å bytte religion?”, https://www.jw.org/no/jehovas-vitner/faq/bytte-religion/; “Hvordan blir jeg
et Jehovas vitne?”, https://www.jw.org/no/jehovas-vitner/faq/hvordan-bli-jehovas-vitne/; Alle sanne kristne er evangelister —
Watchtower ONLINE LIBRARY (jw.org)

må hver enkelt selv bestemme om han eller hun vil bli et av Jehovas vitner.—Romerne 12:2; Galaterne
6:5. (Bilag 19)4
27.

En person kan ikke bli et døpt Jehovas vitne på en impulshandling. Når en person, uansett alder,

velger å bli døpt som et av Jehovas vitner, vil det alltid være et informert personlig valg. Artikkelen «Den
kristne dåp — de krav som må oppfylles» i Vakttårnet for 1. april 2006 (s. 27–28) forklarer:
«Er barn i stand til å foreta en fornuftig begrunnet innvielse? Bibelen sier ikke noe om hvor gammel
man må være for å bli døpt. Men spedbarn kan uansett ikke bli troende, treffe avgjørelser basert
på tro eller foreta en innvielse til Gud. (Apostlenes gjerninger 8: 12) Historikeren August Neander
skrev om de kristne i det første århundre: «Dåp ble først bare utført på voksne, for man var vant
til å oppfatte dåp og tro som noe som var knyttet nært sammen.» (General History of the Christian
Religion and Church.) Når det gjelder barn og unge, er det slik at noen utvikler en viss åndelighet i
forholdsvis ung alder, mens den åndelige veksten hos andre tar lengre tid. Men før en ung person
blir døpt, bør han eller hun ha et personlig forhold til Jehova, en nøyaktig forståelse av Bibelens
grunnleggende lære og en klar oppfatning av hva innvielsen innebærer — slik det jo også er for
voksne.»

28.

Før man ber om å bli døpt, er det viktig å være sikker på at man er klar for å la seg døpe. Dette blir

gang på gang understreket i Jehovas vitners religiøse publikasjoner, og det blir også ofte drøftet på
menighetsmøtene. For eksempel understreket Vakttårnet for mars 2016 (s. 5–6), i artikkelen «Du som er
ung, er du klar for å bli døpt?» at det er viktig at de unge er sikre på at de er modne nok før de velger å bli
døpt:
«Det er selvfølgelig ingen som er perfekte. Både unge og voksne gjør feil. (Fork 7:20) Men hvis du
tenker på å bli døpt, bør du analysere deg selv for å finne ut hvor bestemt du er på å følge Jehovas
normer. Spør deg selv: Hvor godt har jeg klart å følge Guds normer i det siste? Tenk over hvordan
du har reagert når du har møtt trosprøver. Har du vist at du klarer å se forskjell på rett og galt? Hva
om Satans verden behandler deg som en spesiell person, slik Daniel opplevde? Er du i stand til «å
forstå hva Jehovas vilje er», og gjør du det han vil, også når du føler deg fristet til å gjøre noe annet?
– Ef 5:17.
Hvorfor ber vi deg tenke over disse direkte spørsmålene? De kan hjelpe deg til å se dåpen i det
rette perspektiv. Ved å bli døpt viser du andre at du har gitt Jehova et høytidelig løfte – et løfte om
å elske ham og tjene ham av hele ditt hjerte i all evighet. (Mark 12:30) Alle som blir døpt, må være
bestemt på å holde sitt løfte. – Les Forkynneren 5:4, 5.
[…]
Bibelen sier at Jehovas folk, også de unge, vil «møte villig fram» for å tjene Jehova. (Sal 110:3) Så
en som tenker på å bli døpt, må være sikker på at dette er noe han eller hun selv ønsker. Dette
krever selvransakelse, særlig hvis en har vokst opp i sannheten.

4

“Tvinger Jehovas vitner barna sine til å velge samme religion som dem? https://www.jw.org/no/jehovas-vitner/faq/jv-barnvelge-religion-forkynne/

Hvis du har vokst opp i sannheten, har du sannsynligvis sett mange bli døpt – også noen som er på
samme alder som deg, og kanskje søsken. Men du må passe på at du ikke begynner å føle at du
må bli døpt bare fordi du har blitt så og så gammel, eller fordi alle andre blir det. Hva kan du gjøre
for å fortsette å se på dåpen på samme måte som Jehova? Ta deg ofte tid til å stoppe opp og tenke
over hvorfor dåpen er viktig. [...]
Én ting som kan hjelpe deg til å finne ut om avgjørelsen din om å bli døpt kommer fra hjertet, er
bønnene dine. Hvor ofte du ber, og hvor konkret du er når du ber, sier noe om hvor nært forhold
du har til Jehova, og hvor inderlig du ønsker å tjene ham. (Sal 25:4) En viktig måte som Jehova
besvarer bønnene våre på, er å gjøre oss oppmerksomme på hva Bibelen sier. Så noe annet som
kan gi deg en indikasjon på om du virkelig ønsker å nærme deg Jehova og tjene ham helhjertet, er
studievanene dine. (Jos 1:8) Spør derfor deg selv: «Hvor konkrete er bønnene mine? Studerer jeg
Bibelen for meg selv regelmessig? Er jeg villig med på familiestudiekvelden?» Svarene på disse
spørsmålene vil hjelpe deg til å finne ut om det å bli døpt er noe du selv ønsker.»

29.

Før man blir døpt, bør man også ha fullført det interaktive bibelkurset (bilag 20)5 som Jehovas vitner

tilbyr alle som ønsker å bli et av Jehovas vitner. Dette kurset omfatter 60 leksjoner. Leksjon 23 handler
om dåp. Under gjennomgangen av denne leksjonen vil eleven og bibellæreren drøfte kapitlet «Bør jeg bli
døpt?» (bilag 21)6 i boken De unge spør – tilfredsstillende svar, der det står:
«Hvis vennene dine blir døpt, betyr det at du også er klar for dåpen.
Galt. Hvis du bestemmer deg for å bli døpt, må det være fordi du selv innerst inne vil det. (Salme
110:3) Du bør ikke bli døpt før du fullt ut forstår hva det innebærer å være et av Jehovas vitner, og
er sikker på at du er klar til å påta deg dette ansvaret. – Forkynneren 5: 4, 5.»7

30.

Når en person har fullført bibelkurset og ønsker å bli døpt og leve som et av Jehovas vitner, vil han

eller hun orientere menighetens eldste om dette. En ungdom vil normalt først snakke med foreldrene sine
om sin avgjørelse. Hvis foreldrene mener at sønnen eller datteren ikke er moden nok, kan de råde ham
eller henne til å vente. I motsatt fall vil den unge og foreldrene orientere menighetens eldste om den
unges ønske om å bli døpt.
31.

I hver menighet er det et eldsteråd som går inn for å dekke menighetens åndelige behov. De eldste

utfører en rekke religiøse oppgaver, inkludert å lede menighetens religiøse møter og å ivareta de åndelige
behovene til dem som tilhører menigheten. (Jesaja 32:1, 2; 1. Peter 5:2, 3; Jakob 5:13-15) De får ikke betalt
for den tjenesten de utfører. De bibelske kvalifikasjonene til de eldste er beskrevet i Bibelen i 1. Timoteus
3:1-7 og Titus 1:5-9. (Bilag 22)8 De eldste fører ikke kontroll med troen til det enkelte Jehovas vitne. — 2.
Korinter 1:24; Galaterne 6:5; Jakob 5:14.

5

Et håp om en lys framtid – interaktivt bibelkurs | Bibelkursbok (jw.org)
Bør jeg bli døpt? | De unge spør (jw.org)
7 “Når du gir et løfte til Gud, så ikke vær sen med å holde det, for han har ingen glede av dem som er tåpelige. Hold det du har
lovt. Det er bedre at du ikke lover noe, enn at du lover noe og ikke holder det.”
8 “Tilsynsmenn som er hyrder for hjorden” https://wol.jw.org/no/wol/d/r3/lp-n/1102014935
6

32.

Før en person kan bli døpt som et av Jehovas vitner, vil de eldste gi vedkommende den religiøse

håndboken Organisert for å gjøre Jehovas vilje, som oppsummerer Jehovas vitners viktigste
trosoppfatninger og framgangsmåter. De eldste vil ha flere møter med personen som ønsker å bli døpt,
for å forsikre seg om at han eller hun forstår Bibelens grunnleggende lære, lever etter Bibelens
moralnormer og er klar over og aksepterer det personlige ansvaret som følger med det å være et av
Jehovas vitner. Hvis vedkommende er en ungdom, vil de eldste også forvisse seg om at avgjørelsen er
gjennomtenkt og frivillig, og at den ikke skyldes press fra foreldre eller venner. Det er ikke uvanlig at de
eldste kommer til at en ungdom foreløpig ikke er klar for dåpen. Hvis kandidaten ikke oppfyller de bibelske
kvalifikasjonene for å bli døpt, vil de eldste sørge for at han eller hun får tilbud om personlig hjelp slik at
han eller hun kan kvalifisere seg for dåpen på et senere tidspunkt.
33.

En person blir et av Jehovas vitner når han eller hun blir døpt.

34.

Det å bli et av Jehovas vitner er ikke alltid en lett avgjørelse. Når noen begynner å omgås Jehovas

vitner, kan det være at hans eller hennes familie, naboer eller kolleger begrenser eller bryter kontakten
med dem. Noen har til og med opplevd voldelig motstand. (Bilag 23)9 På grunn av denne motstanden
velger noen å la være å bli et Jehovas vitne. På den annen side bestemmer mange seg for å bli et av
Jehovas vitner til tross for at de kan møte trakassering eller motstand. Deres avgjørelse vil være et fritt og
nøye gjennomtenkt valg.
ii.
35.

Eksklusjon og det å unngå kontakt med ekskluderte

De eldstes hovedoppgave er å ta ledelsen i å arrangere religiøse møter og å gi trøst og støtte til dem

som er tilknyttet menigheten. Hvis en som tilhører menigheten, bestemmer seg for å slutte å leve etter
Bibelens moralnormer og begår en alvorlig synd, vil eldsterådet be to eldste om å prøve å gi
vedkommende kjærlig åndelig hjelp. Deres mål er ikke å kritisere vedkommende. De ønsker oppriktig å
hjelpe vedkommende til å gjenvinne sin åndelighet. —Jakob 5:14-16.
36.

Hvis de eldste kommer til at vedkommende angrer, i bibelsk forstand, på en alvorlig synd, vil han

eller hun få fortsette å være et av Jehovas vitner. Hvis vedkommende ikke angrer, vil man treffe den
avgjørelsen at han eller hun ikke lenger er kvalifisert til å være et av Jehovas vitner. Dette er blant Jehovas
vitner kjent som «eksklusjon». Denne enkle opplysningen gis til menigheten: «[Personens navn] er ikke
lenger et av Jehovas vitner.» Ingen andre detaljer blir gitt til menigheten.
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37.

Når en person blir ekskludert, er det opp til hver enkelt i menigheten å bruke sin personlige religiøse

samvittighet til å avgjøre om han eller hun skal begrense kontakten eller helt unngå å ha kontakt med
denne personen. Dette er en religiøs praksis som kan dateres helt tilbake til de kristne i det første
århundre. Den engelske historikeren Edward Gibbon skrev om hvorfor utstøtelse nærmere apostlenes tid
var fornuftig og hensiktsmessig: «Ethvert samfunn har en ubestridelig rett til å utelukke medlemmer som
forkaster eller bryter regler som det er alminnelig enighet om, fra fellesskapet og godene. . . . Følgene av
ekskommuniseringen var både av midlertidig [jordisk] og av åndelig karakter. Kristne som ble
ekskommunisert, hadde ingen del i de troendes nattverd. Både de religiøse bånd og vennskapsbåndene
ble brutt.»— 1. Korinter 5: 11–13; 2. Johannes 1: 9–11.
38.

Selv om de åndelige båndene til menigheten er brutt, kan en ekskludert overvære menighetens

religiøse møter, være med på å synge religiøse sanger under disse møtene, få religiøse publikasjoner og
ha samtaler med eldste for å få åndelig veiledning. En ekskludert kan også be om å bli gjenopptatt i
menigheten og igjen bli anerkjent som et av Jehovas vitner.
39.

«De religiøse båndene» mellom den ekskluderte og familien «forandrer seg, men familiebåndene

opphører ikke. Ekteskapet og familielivet fortsetter». Med andre ord fortsetter vanlige familieforbindelser
og samvær i husstanden. (Bilag 24)10
iii.
40.

Det å trekke seg fra trossamfunnet

En person kan når som helst trekke seg eller ta avstand fra Jehovas vitner. Dette blir tydelig forklart

i nettartikkelen «Kan en person ‘melde seg ut’ av Jehovas vitner?», som er tilgjengelig på Jehovas vitners
offisielle nettsted, jw.org. (Bilag 25)11 Der står det følgende:
Kan en person «melde seg ut» av Jehovas vitner?
Ja. Man kan «melde seg ut» av vår organisasjon på to måter:
Ved en formell henvendelse. En person kan gi beskjed, enten muntlig eller skriftlig, om at han eller
hun ikke lenger ønsker å være et Jehovas vitne.
Ved sine handlinger. En person kan gjøre noe som viser at han ikke lenger ønsker å være et Jehovas
vitne. (1. Peter 5:9) Det kan for eksempel hende at en person melder seg inn i en annen religion
og gir uttrykk for at han ønsker å fortsette å tilhøre den. – 1. Johannes 2:19.
Hva om en person slutter å forkynne og gå på møtene deres? Ser dere på den personen som en
som har tatt avstand fra menigheten?
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Nei, det gjør vi ikke. Å ta avstand fra menigheten, eller å trekke seg fra den, er noe annet enn å bli
svak i troen. De som for en periode ikke er så aktive lenger, har ofte ikke forlatt troen, men er
kanskje motløse. I stedet for å unngå slike vil vi gi dem støtte og oppmuntring. (1. Tessaloniker
5:14; Judas 22) Hvis en person ønsker hjelp, vil menighetens eldste ta ledelsen i å gi åndelig hjelp.
– Galaterne 6:1; 1. Peter 5:1–3.
Men de eldste har ikke myndighet til å presse eller tvinge noen til å fortsette å være et Jehovas
vitne. Hver enkelt må selv velge hvilken religion han vil ha. (Josva 24:15) Vi mener at de som tjener
Gud, må gjøre det frivillig og av hjertet. – Salme 110:3; Matteus 22:37.

41.

Det ser ut til at Statsforvalteren ikke har forstått forskjellen mellom en som trekker seg fra

trossamfunnet og en som blir svak i troen, blir mindre aktiv eller slutter å delta i tilbedelsen. Et døpt
Jehovas vitne som slutter å delta i menighetens aktiviteter (for eksempel menighetsmøtene eller
forkynnelsen), blir ikke betraktet som en som har trukket seg, og de i menigheten vil ikke unngå å ha
kontakt med vedkommende.
42.

På den annen side vil en som frivillig velger å gi avkall på sin åndelige status som et av Jehovas vitner

ved formelt å trekke seg, bli respektert for sin avgjørelse, og det er opp til hver enkelt som er tilknyttet
menigheten, å bruke sin personlige religiøse samvittighet for å avgjøre om de vil begrense eller helt unngå
å ha kontakt med den personen. (1. Korinter 5: 11–13; 2. Johannes 1: 9–11) Som når noen blir ekskludert,
vil det bli gitt en kort opplysning i menigheten om at «[Personens navn] er ikke lenger et av Jehovas
vitner». Ingen andre detaljer blir opplyst for menigheten.
43.

En person som trekker seg, viser altså ved sine ord eller handlinger tydelig at han eller hun selv

esnidig har valgt å gi avkall på eller frasi seg sin status som et av Jehovas vitner. (Bilag 26 og 27)12
44.

Selv om en som trekker seg, bryter de åndelige båndene til menigheten, kan han eller hun likevel

overvære menighetens religiøse møter, være med på å synge religiøse sanger under disse møtene, få
religiøse publikasjoner og ha samtaler med eldste for å få åndelig veiledning. En som har trukket seg, kan
også be om å bli gjenopptatt i menigheten og igjen bli anerkjent som et av Jehovas vitner.
45.

«De religiøse båndene» mellom en som har trukket seg, og familien «forandrer seg, men

familiebåndene opphører ikke. Ekteskapet og familielivet fortsetter». Med andre ord fortsetter vanlige
familieforbindelser og samvær i husstanden. (Bilag 24)13
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46.

For å oppsummere: Enkeltmenneskets frie vilje er fundamentalt viktig for Jehovas vitner. En person

står helt fritt til å forlate Jehovas vitner når han eller hun måtte ønske det. Når noen trekker seg eller blir
ekskludert, handler det alltid om at en person treffer et bevisst valg om ikke å følge Jehovas vitners
bibelske trosoppfatninger og framgangsmåter. Hvert år velger tusener av mennesker verden over å bli
døpt som Jehovas vitner. Hvert år velger også tusener å forlate trossamfunnet, og de blir ikke hindret i å
gjøre det. De to eller muligens tre misfornøyde tidligere vitnene som har klaget på Jehovas vitner,
representerer en liten minoritet. De representerer på ingen måte alle dem som på en fredelig måte har
brutt sine bånd til menigheten.
B. RETTSLIGE ANFØRSLER
47.

I Statsforvalterens beslutning om nekte Jehovas vitner statstilskudd ble det pekt på tre grunnlag for

avgjørelsen:
a. For det første at Jehovas vitner ikke fritt kan melde seg ut fra trossamfunnet, noe som er
i strid med trossamfunnsloven § 2 andre ledd og trossamfunnsforskriften § 11 bokstav d).
b. For det andre at eksklusjon av mindreårige døpte forkynnere er en form for «negativ
sosial kontroll», noe som er et brudd på barns rettigheter etter trossamfunnsloven § 6 og
trossamfunnsforskriften § 11 første ledd bokstav a).
c. For det tredje at påstått «utestenging, sosial isolasjon av udøpte mindreårige (udøpt
forkynner)» også anses for å være «negativ sosial kontroll» i strid med barns rettigheter
etter trossamfunnsloven § 6 og trossamfunnsforskriften § 11 første ledd bokstav a).
48.

Det er verdt å merke seg at Statsforvalteren ikke ser ut til å ha noen innvendinger mot Jehovas

vitners praksis med å ekskludere voksne eller å unngå kontakt med ekskluderte voksne.
a. Jehovas vitner religiøse tro og praksis krenker ikke andres rettigheter og friheter
i. Å melde seg ut av Jehovas vitner er et fritt og personlig valg og kan gjøres uten
hindringer
49.

Statsforvalterens konklusjon om at Jehovas vitner ikke har rett til fri utmelding fra trossamfunnet

er helt feil og fullstendig udokumentert. Statsforvalterens vurdering innebærer i virkeligheten at mer enn
12 000 Jehovas vitner i Norge og, i forlengelsen av det, over 8,6 millioner Jehovas vitner verden over, ikke
handler ut fra egen fri vilje, men at de opptrer under press, frykt, trusler og tvang. Denne konklusjonen er
ikke bare fullstendig ubegrunnet, men den er også krenkende og nedverdigende for alle som er Jehovas

vitner. I et fritt og demokratisk samfunn er det svært støtende at staten underkjenner et helt religiøst
samfunn ved å påstå at de ikke er i stand til å tenke selv og at de utsettes for trusler og «negativ sosial
kontroll».
50.

Statsforvalterens vurderinger er også i strid med det EMD) og andre høyere domstoler over hele

verden har slått fast. I en prinsipiell avgjørelse om religionsfrihet 14 kom EMD til at Jehovas vitner er
engasjert i «bearing Christian witness» og ikke «improper proselytism», som innebærer tvang eller
«exerting improper pressure on people».
51.

I en nyere avgjørelse av EMD, Jehovah’s Witnesses of Moscow and Others v. Russia (no. 302/02, 10

June 2010), ble følgende bekreftet:
•

•
•

•
•

52.

anklagen om at Jehovas vitner krenker retten til respekt for privatliv, når det gjelder dem som
tilhører menigheten, ble avvist som fullstendig ubegrunnet og det ble slått fast at «community
members testified in the proceedings that they followed the doctrines and practices of
Jehovah's Witnesses of their own free will» (avsn. 118 og 120);
det var ingen bevis til støtte for påstanden «that the rights of Jehovah's Witness children had been
violated on the ground that Biblical texts restrained their independent thinking, hindered the
development of patriotic feelings and made them social outcasts» (avsn. 123-127);
at det ikke var bevis for at de som tilhører menigheten ble utsatt «to psychological pressure, ‘mind
control’ techniques and totalitarian discipline. » «On the contrary, the individual applicants and
other members of the applicant community testified before the court that they had made a
voluntary and conscious choice of their religion and, having accepted the faith of Jehovah's
Witnesses, followed its doctrines of their own free will» (avsn. 110 og 128-130);
at: «there is no factual basis supporting the finding that [the individuals’] will was overborne or
that the refusal of a blood transfer did not represent their true decision. » (avsn. 139)
at EMD «was unable to find any indication that minors had been ‘lured’ [into Jehovah’s Witnesses]
against their will, by deception, trickery or any other inappropriate means» (avsn. 148). [emphasis
added]

På samme måte framholdt den høyere forvaltningsdomstolen i Berlin i saken State of Berlin v.

Religious Association Jehovah’s Witnesses in Germany, OVG 2 B 12.01 (24. mars 2005),15 at Jehovas vitner
i Tyskland oppfyller alle juridiske krav for å bli anerkjent som en godkjent juridisk enhet. Domstolen avviste
statens påstand om at Jehovas vitners religion «used the fear of [shunning] to keep its members in the
association by force». Domstolen bemerket at staten ikke var i stand til å fremlegge bevis til støtte for sin
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påstand «despite numerous inquiries on the part of the [State]—also embracing the entire country—
made of officials and institutions.» Mer spesifikt framholdt forvaltningsdomstolen i Berlin at:
“According to the findings of the [Court], on the basis of the material submitted by the participants
and by exhausting all of the information sources available to it, the arguments of the defendant
[the State] that the plaintiff [the Religious Association of Jehovah’s Witnesses] . . . in the case of
dropouts or disfellowshipping of a member, worked actively to separate marriage partners or
families, could not be verified.” [side 7]
“There is a lack of sufficiently presented indications that such active influence to separate marriage
partners and families exists, which at the same time could act as a lasting barrier against leaving
the association.” [side 9]
“The defendant [the State], in contrast, accuses the plaintiff [the Religious Association of Jehovah’s
Witnesses] of conducting itself contrary to its self-description as “eminently hostile toward the
family”. Its extensive arguments to this can be summarized in three central statements: […] The
absolute prohibition to have contact, in the case of dropouts or those disfellowshipped from the
association, led inevitably to complete social isolation; the plaintiff used the fear of these
consequences to keep its members in the association by force. . . […] According to the [Court’s]
findings also these allegations cannot be verified. The defendant has been unable to provide
objective indications for the correctness of the assertion that the plaintiff’s practices were
“eminently hostile toward the family”, despite numerous inquiries on the part of the defendant—
also embracing the entire country—made of officials and institutions.” [side 10]
“The fact that the defendant’s above-mentioned inquiries at government offices, not only to a
large extent, but as a whole yielded no results, is noteworthy in that already for years now, interministerial work groups of the Federal Republic and the states exist in the area of new religions
and ideological associations and psycho-groups, which essentially serve to exchange information
between the departments, and which work together with the leading municipal associations, the
police and other institutions.” [side 11]

53.

Som forklart ovenfor i avsnittene 40 til46, er det ikke noen hindringer som står i veien for at et

Jehovas vitne frivillig kan trekke seg (melde seg ut). Enkeltpersoner blir frivillig døpt som Jehovas vitner
og kan fritt og vilkårsløst velge å ikke være Jehovas vitner. Verken Jehovas vitner eller eldste i menigheten
hindrer en person i å trekke seg. Det har ikke blitt presentert et eneste bevis for at noen har blitt hindret
i å forlate trossamfunnet.
54.

Statsforvalteren har imidlertid forvekslet hindringer med konsekvenser. Har det konsekvenser å ta

avstand fra menigheten? Det har ingen juridiske konsekvenser, bortsett fra at personen fjernes fra
medlemslisten som sendes inn til Statsforvalteren. Å trekke seg har ingen innvirkning på en persons
økonomiske eller sivile rettigheter.
55.

Det har selvfølgelig religiøse konsekvenser at en person trekker seg. Når en person tar avstand fra

menigheten, gir han formelt avkall på sin åndelige stilling som et av Jehovas vitner. Det å trekke seg er en
bevisst handling som initieres av en som tilhører menigheten. I motsetning til noen som blir svak i troen,

blir mindre aktiv eller slutter å delta i tilbedelsen, velger en slik person bevisst å bryte sine åndelige bånd
til menigheten når han trekker seg og tar avstand fra menigheten. Hans avgjørelse vil derfor bli respektert,
og de åndelige bånd til menigheten vil bli kuttet.
56.

Hva med de sosiale båndene? Som en del av Jehovas vitners religiøse trosoppfatninger og

framgangsmåter, følger de Bibelens formaning om å begrense eller slutte å omgås personer som avviser
eller forkaster sin tro. (1. Korinter 5:11-13; 2. Johannes 1:9-11) Den eneste opplysningen som gis til
menigheten er imidlertid følgende: «[Personens navn] er ikke lenger et av Jehovas vitner.» Det blir ikke
sagt noe annet om vedkommende.
57.

Menigheten har ingen kontroll over hvordan den enkelte i menigheten anvender bibelske

prinsipper om å slutte å omgås vedkommende. Det er opp til hver enkelt i menigheten å bruke sin
personlige religiøse samvittighet for å avgjøre hvorvidt de ønsker å begrense eller ikke ha kontakt med en
person som har trukket seg, akkurat som de ville forholdt seg til en person som er ekskludert.
Trossamfunnet kontroller ikke og kan heller ikke kontrollere, om de som tilhører menighete,n svarer på
telefonsamtaler fra noen som har trukket seg, drikker kaffe med dem, spiser et måltid med dem eller
hilser på dem på gaten. Hver enkelt i menigheten som begrenser eller slutter å omgås sosialt en person
som har trukket seg, gjør det frivillig og av eget ønske, basert på deres egen religiøse samvittighet.
ii. Eksklusjon og det å unngå dem som ikke lenger tilhører trossamfunnet er en juridisk
beskyttet trospraksis
58.

Alle mennesker tar valg når det gjelder hvem de er sammen med. Venner og familie kan av

tungtveiende personlige grunner velge å begrense eller kutte kontakten med en ekskludert person eller
en person som har trukket seg, hvis personen for eksempel starter krangler i familien om religiøse
spørsmål eller hvis vedkommende kristiserer Jehovas vitners tro. EMD har anerkjent at religiøse forhold
kan være en «kilde til konflikt» blant slektninger som tilhører «different religious denominations».16
59.

I tillegg, i slike eller andre tilfeller, kan det være at den som er ekskludert eller har trukket seg, viser

at han ikke vil ha noe med familien sin å gjøre. E-postene og mediekampanjene til Furuli og Nilsen viser
tydelig at de offentlig har forkastet sin tidligere tro og Jehovas vitners lære, mens dette er noe som deres
tidligere trosfeller oppriktig følger og lever etter. Det er derfor både urimelig og svært støtende å hentyde
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at troende ikke handler av egen fri vilje når de velger å begrense vennskapet med tidligere troende som
nå viser så tydelig at de er uenige i deres verdier og måte å leve på.
60.

Statsforvalteren ignorerer dessuten det faktum at «family estrangement» basert på «clash of

values» eller til og med uenighet om dagligdagse forhold er veldig utbredt i den moderne verden. Det
anslås at «one in four Americans estranged from another family member» og «one in five families in the
UK.» (Bilag 28) Det er rapportert om lignende spittelser i familier i flere land i Europa. For eksempel
avdekket en undersøkelse av netwerknotarissen.nl 17 fra 2015 at 47 % av alle nederlendere ikke lenger
har kontakt med ett eller flere familiemedlemmer, og 10 % rapporterte at de ikke hadde noen kontakt
med foreldrene sine.
61.

Med andre ord så er titalls millioner familier fra alle samfunnslag og alle religioner påvirket av

«family estrangement.». Noen av hovedårsakene til familiesplittelser er skilsmisse, overgrep og «clash of
values». I mange, om ikke de fleste, av disse tilfellene blir det brutte familiebåndet aldri gjenopprettet.
Konsekvensene av splittelser i familien kan innebære å gå glipp av familiesammenkomster og religiøst
samvær. Men ingen vil og kan heller ikke hevde at et oppegående voksent menneske som midlertidig eller
permanent beslutter å kutte kontakten med et annet oppegående voksent familiemedlem på grunn av
«clash of values», gjør det fordi de er blitt presset, truet, tvunget eller utsatt for unødig påvirkning. Det er
derfor et misbruk av trossamfunnsloven at trosamfunnet Jehovas vitner blir straffet fordi de som tilhører
menigheten, treffer et personlig og fritt valg når det gjelder hvordan de velger å bruke tiden sin med
familie og venner.
62.

Dessuten er det viktig å gjenta at de «religiøse båndene» mellom den som er ekskludert eller har

trukket seg, og familien «forandrer seg, men familiebåndene opphører ikke. Ekteskapet og familielivet
fortsetter.» Med andre ord, vanlige familieforbindelser og samvær vil fortsette. (Bilag 24)18
63.

I tillegg kan en person som har trukket seg eller er ekskludert, komme på menighetens religiøse

møter, synge religiøse sanger under disse møtene, motta religiøse publikasjoner, møte med de eldste for
å få åndelig veiledning, og be om å bli gjenopptatt for igjen å bli anerkjent som et Jehovas vitne. Dette er
basert på Jehovas vitners forståelse av bibelversene i 2. Korinter, kapittel 2, vers 6 til 8, som sier: «Denne
refselsen som flertallet ga ham, er tilstrekkelig. Nå bør dere heller tilgi ham villig og trøste ham, så han
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ikke blir overveldet av altfor stor sorg. Jeg oppfordrer dere derfor til å forsikre ham om at dere elsker
ham.»
64.

En person som har trukket seg eller er ekskludert, kan også helt fritt omgås alle andre i samfunnet

for øvrig, enten det er på jobb, på skolen, idrettslag eller foreninger, og så videre.
65.

EMDs konklusjon i Šijakova and Others v. the former Yugoslav Republic of Macedonia (nr. 67914/01,

6. Mars 2003) er av vesentlig betydning. EMD avviste søknaden fra en gruppe foreldre som klaget over at
den makedonske ortodokse kirke krenket deres rettigheter, bl.a. den påståtte retten til å fortsette å ha
kontakt med sine voksne barn som hadde gått inn i en klosterorden. Foreldrene klaget over at de ikke
kunne ha et normalt familieliv med barna sine siden «[the Church] forbids contacts with their children in
holy orders and teaches them to hate their parents and other close family members.» EMD avgjorde:
The Court notes that the applicants’ children left their parents’ homes after they had attained the age of
majority, being over 18 years old at the material time. At that age, under the national law, they had acquired
full legal capacity to act independently and be held responsible and liable for any of their acts or omissions.
A State must be able to ensure that the children expressed their free will.
The Court considers that the issue of maintaining contacts and communication between parents and
children who are not minors, and the respect and affection they extend to each other, is a private matter,
which concerns and depends on the individuals bound in a family relationship, the lack of which, and the
reasons for and origins of such lack, do not call for a positive undertaking by the State and cannot be
imputable to it. [Våre understrekninger]

66.

EMD trakk to rimelige og innlysende konklusjoner. For det første at mennesker antas å handle med

fri vilje. For det andre at kontakt og kommunikasjon mellom familiemedlemmer er en personlig sak. Staten
kan ikke tvinge familiemedlemmer til å være sammen. Dette gjelder desto mer i relasjon til slektninger
utover den helt nære familiekretsen. Og enda mer overfor venner og kolleger utenfor familiekretsen.
67.

I mange europeiske land, så vel som i Canada og USA (for ikke å nevne flere), har ankedomstoler og

høyesteretter også slått fast at utstøtelse er en fullstendig lovlig religiøs praksis som er beskyttet av den
grunnleggende retten til religionsfrihet (se utdrag av rettsavgjørelser i vedlegget).
68.

I Otuo v. Watch Tower Bible and Tract Society of Britain [2019] EWHC 1349 (QB), en avgjørelse av

High Court of England and Wales Q.C., uttalte dommer Spearman om denne religiøse praksisen at:
«122. [I]t is to be expected that a religious body which is guided by and which seeks to apply
Scriptural principles will have the power to procure that in an appropriate case a sinner can be
expelled. Among other things, this is sensible, if not essential, because someone who is unable or
unwilling to abide by Scriptural principles not only does not properly belong as a member of such
a body but also, unless removed, may have an undesirable influence on the faithful.» (våre
understrekninger)

69.

Høyesterett i Canada beskriver denne trospraksisen i Highwood Congregation of Jehovah’s

Witnesses v. Wall, 2018 SCC 26, [2018] 1 S.C.R. 750. På vegne av ni enstemmige dommere i saken, skrev
Dommer Rowe følgende i avsnitt 4 og 5:
«To become a member of the Congregation, a person must be baptized and must satisfy the elders
that he or she possesses a sufficient understanding of relevant scriptural teachings and is living
according to accepted standards of conduct and morality. Where a member deviates from these
scriptural standards, elders meet and encourage the member to repent. If the member persists in
the behaviour, he or she is asked to appear before a committee of at least three elders of the
Congregation.
The committee proceedings are not adversarial, but are meant to restore the member to the
Congregation. If the elders determine that the member does not exhibit genuine repentance for
his or her sins, the member is “disfellowshipped” from the Congregation. Disfellowshipped
members may still attend congregational meetings, but within the Congregation they may speak
only to their immediate family and limit discussions to non-spiritual matters.»

70.

I henhold til EMK artikkel 9, 10, 11 og 14, er det uomtvistet at et trossamfunn har rett til å fastsette

hvilke læremessige normer for oppførsel som skal gjelde for dem som er tilknyttet trossamfunnet. I
Jehovah’s Witnesses of Moscow and Others v. Russia (nr. 302/02, 10. juni 2010) uttalte EMD følgende:
«118. The Court emphasises that it is a common feature of many religions that they determine
doctrinal standards of behaviour by which their followers must abide in their private lives.
Religious precepts that govern the conduct of adherents in private life include, for instance, regular
attendance at church services, performance of certain rituals such as communion or confession,
observance of religious holidays or abstention from work on specific days of the week (see
Casimiro and Ferreira v. Luxembourg (dec.), no. 44888/98, 27 April 1999, and Konttinen v. Finland,
no. 24949/94, Commission decision of 3 December 1996), wearing specific clothes (see Leyla Şahin
v. Turkey [GC], no. 44774/98, § 78, ECHR 2005-XI, and Phull v. France (dec.), no. 35753/03, 11
January 2005), dietary restrictions (see Cha'are Shalom Ve Tsedek v. France [GC], no. 27417/95, §
73, ECHR 2000-VII), and many others. . . By obeying these precepts in their daily lives, believers
manifested their desire to comply strictly with the religious beliefs they professed and their liberty
to do so was guaranteed by Article 9 of the Convention in the form of the freedom to manifest
religion, alone and in private.»

71.

Når noen blir medlem av et trossamfunn, velger han eller hun samtidig å leve etter dets

læremessige normer. Han eller hun kan også velge å ikke leve etter disse normene. Men et slikt valg vil
kunne påvirke personens åndelige status i samfunnet. Det er ikke uvanlig at en persons åndelige status i
et trossamfunn endrer seg hvis han eller hun ikke er enige i en sentral religiøs norm for oppførsel. Men
det er det som er kjernen i det å tilhøre et fritt trossamfunn. Man må enten velge om man vil følge
samfunnets religiøse oppfatninger og praksis eller å melde seg ut eller bytte religion.
72.

Siden et trossamfunn har rett til å fastsette læremessige normer for oppførsel og atferd for dem

som tilhører trossamfunnet, har det også, ifølge EMK artikkel 9 og 11, rett til å ekskludere en person fra

menigheten ved brudd på disse normene. Som Storkammeret framholdt i Sindicatul “Păstorul cel Bun” v.
Romania [GC] (nr. 2330/09, 9. juli 2013, avsn. 136, 137 og 165), er det ingen «right of dissent within a
religious body». Tvert imot har et trosssamfunn «the right» «to react, in accordance with their own rules
and interests» og ekskludere enkeltpersoner som har en ubibelsk oppførsel. EMK artikkel 9 og 11 gir også
den enkelte troende rett til ikke å omgås andre, enten det er av religiøse grunner eller helt personlige
grunner. (Chassagnou and Others v. France [GC], nr. 25088/94 and 2 others, avsn. 103, 114 and 117, ECHR
1999-III; Hasan and Chaush v. Bulgaria [GC], nr. 30985/96, avsn, 62, ECHR 2000-XI)
73.

Anerkjente internasjonale akademikere har også bekreftet at eksklusjon og det å unngå kontakt

med ekskluderte, som praktisert av Jehovas vitner, er en lovlig religiøs praksis som bør respekteres og
beskyttes. Som et eksempel vil vi gjerne vise til følgende uttalelser:
«By defending the rights of their judicial committees to remain free from state interference when
they decide whether a member should be disfellowshipped or otherwise, and their right to
interpret the Bible in the sense that it mandates shunning those who had been disfellowshipped,
the Jehovah’s Witnesses are, once again, defending the religious liberty of all, precisely in the area
where today it is mostly under attack. […] The adherents are well aware, and the elders make sure
this is the case before baptism, of both the Jehovah’s Witnesses’ moral standards and the
consequences for violating them. They are aware that they may be disfellowshipped and shunned,
which may be very unpleasant. If they want to avoid this risk, they should simply not join the
Jehovah’s Witnesses, or leave them voluntarily.» —Dr. Massimo Introvigne, Founder and
Managing Director of the Center for Studies on New Religions (CESNUR), Italy

«It is not the place of the government to intervene in the choices that consenting adults make.
And the reality is that many religions do have the standard of no longer maintaining strong ties
with people who have left their faith tradition. […] To me, religious freedom includes the right to
be wrong. Although practiced by many religions (including in my own family), disfellowshipping
former members is a deeply painful experience for many people. The hurt sustained by “shunning”
is real, and people have a right to call for its change. Yet, however mistaken it might be in the eyes
of its opponents, it is a decision free people should have the right to make. The Jehovah’s
Witnesses are not the only group that holds it is their right to do so. » —Dr. Holly Folk, Associate
Professor, Western Washington University, USA

«Human rights do not give the state the mandate to enforce inner-religious reforms, for instance
with the intention of opening them up for the adoption of human rights principles into their
internal teaching and preaching. […] While their theological beliefs and practices apparently differ
from some of the prevailing values and predominant lifestyle of liberal societies, the Jehovah's
Witnesses unambiguously stick to the principle of nonviolence and noncoercion, for which many
of them have actually served prison sentences as conscientious objectors to military service.
Confusing the 'liberal right' to freedom of religion with a general promotion of liberal values, liberal
lifestyles, liberal theologies, or liberal religious practices could hypothetically strip the Jehovah's
Witnesses of a protection they urgently need.» —Professor Heiner Bielefeldt, Lehrstuhlinhaber
Institute of Political Science, Chair in Human Rights and Human Rights Politics, Germany

74.

I den vitenskapelige artikkelen «The New Gnomes of Zurich: the Jehovas Witnesses, the Spiess Case,

and its Manipulation by Anti-Sect and Russian Propaganda» kommenterte professor Massimo Introvigne
og Alessandro Amicarelli (menneskerettighetsadvokat og president for the European Freedom of Belief
Association) følgende om eksklusjon:
«The Jehovah’s Witnesses disconnection policy is not «unique,» and does not go as far as similar
policies in other religious organizations do. Its application, as it happens with similar policies in
other religions, may occasionally be harsh and painful. But most religions have provisions against
associating with disfellowshipped ex-members, and minority or persecuted religions can hardly
continue to exist without clearly marking their boundaries. […]
Let us imagine that a member of the Labour Party in England will campaign for the Conservatives,
or that a member of a club of fans of Real Madrid would march in the streets hailing the archrival
FC Barcelona. Would the disfellowshipping of such persons from the Labour Party or the Real
Madrid fan club violate their freedom of conscience or other human rights? Not at all. Their
freedom of conscience is guaranteed by the fact that they can freely change their mind, leave the
organizations that they had once joined, and join different organizations advocating for opposite
points of view. What they cannot expect is to remain in a group created to advocate certain ideas,
promote ideas at the opposite end of the relevant spectrum, and not be disciplined and excluded.
This would not assert their freedom of conscience, but violate the freedom of their former
organizations and their members to manage and police themselves as they deem fit. Indeed,
expulsions are common in political parties and trade unions, and they seem to generate less
protests than when they occur in a religious context. […]
When the organization has a religious nature, this right becomes even more incontestable, as the
states have no right to interfere in the internal activities of religious communities. It is not even
necessary to quote Max Weber (1864–1920), one of the fathers of the modern sociology of religion,
to argue that the organization of a religious community is in itself theological, and to interfere with
its organization is to interfere with its theology and beliefs, which is forbidden by Article 9 ECHR
and Article 18 UDHR and Article 18 of the ICCPR.»

75.

Det er bemerkelsesverdig at Fylkesmannen, minst tre ganger i løpet av de siste 23 årene har

konkludert at Jehovas vitners praksis med eksklusjon og utelukkelse "ikke var i strid med gjeldende rett".
(Bilag 1, 2 og 7) Jehovas vitners religiøse oppfatninger og framgangsmåter har ikke endret seg vesentlig i
løpet av denne tiden. Det har heller ikke de grunnleggende rettighetene og frihetene som er garantert i
Grunnloven, folkeretten og internasjonal rett.
76.

Statsforvalteren har derfor anvendt trossamfunnsloven § 2 annet ledd og trossamfunnsforskriften

§ 11 bokstav d) feil. Ethvert Jehovas vitner kan trekke seg helt fritt akkurat når de vil. Det er ikke noe som
hindrer dem i å gjøre det. Det så andre velger å gjøre som et resultat av at en person velger å trekke seg,
er et personlig anliggende, og ikke noe staten har rett til å blande seg inn i.
77.

Statlige myndigheters besutning om å frata Jehovas vitner statsstøtte og dermed straffe dem for å

følge det som har vært deres etablerte bibelbaserte religiøse llære i lang tider, er akkurat den

handlemåten som Statsforvalteren angivelig er imot, nemlig å tvinge noen til å oppføre seg på en bestemt
måte på grunn av frykt for å bli utsatt for utilbørlig press og/eller bli straffet. Forskjellen er at det ikke
finnes noe slikt press blant Jehovas vitner.
iii. Jehovas vitners religiøse oppfatninger og framgangsmåter krenker ikke barns
rettigheter
78.

Det er overraskende og også svært støtetende at Statsforvalteren har kommet til at Jehovas vitner

krenker barns rettigheter. Dette er fullstendig feil, spesielt med tanke på følgende:
79.

For det første er det av den største interesse og svært viktig for Jehovas vitner at barn skal ha det

bra. Jehovas vitner ser på barn som et hellig ansvar som foreldre er betrodd og som «en gave fra Jehova».
(Salme 127:3) Jehovas vitner publiserer en overflod av informasjonsmateriale på hundrevis av språk for å
hjelpe foreldre til å oppfylle sitt ansvar med å oppdra barna sine til å bli ansvarlige, ærlige, hensynsfulle
og lykkelige samfunnsborgere. Dette innbefatter blader, bøker, nettartikler på jw.org og videoer med
praktiske råd om hvordan man kan hjelpe barn med å utvikle egenskaper som selvkontroll, takknemlighet,
gavmildhet, ærlighet og vennlighet, samt livsferdigheter som det å ta beslutninger og å være arbeidssom.
Nedenfor er et lite utvalg av tilgjengelige materialer:
Nettartikler på jw.org:
Artikler med bibelske råd om barneoppdragelse | JW.ORG
Blader:
Våkn opp!, januar 2013: Lær barna å bry seg om andre (jw.org)
Bladet Våkn opp!, Nr. 2 2019 | 6 ting barn trenger å lære (jw.org)
Videoer:
Vis at du bryr deg om andre | JW.ORG Barnevideoer
Vær så snill og tusen takk | Animasjonsvideo (jw.org)
Husk å dele med andre | Animasjonsvideo (jw.org)
Du må ikke stjele | Animasjonsvideo (jw.org)
Hva vil det si å være ærlig? | Animasjonsvideo (jw.org)
Tilgi villig – Efeserne 4:32 | Animasjonsvideo (jw.org)

80.

Jehovas vitner har også publisert materiale som er laget spesielt for tenåringer, og som omfatter

temaer som tenåringsdepresjon, mobbing, misbruk av alkohol og trygg bruk av sosiale medier. Her er bare
noen få eksempler på dette:
Nettartikler på jw.org:
Artikler med bibelske råd om det å oppdra tenåringer | JW.ORG
Videoer:
Tavleanimasjon: Slå knockout på mobberen uten å slåss (jw.org)
Bruk sosialt nett med vett | Tavleanimasjoner (jw.org)
Fra trist til glad | JW.ORG Tavleanimasjoner
Ikke la livet ditt gå opp i røyk | JW.ORG Tavleanimasjoner
Alkohol – å drikke eller ikke | JW.ORG Tavleanimasjoner
Hvordan stoppe sladder? | JW.ORG Tavleanimasjoner
Hvordan kan jeg få mer frihet? | JW.ORG tavleanimasjoner

81.

Selv om man i samfunnet ser økende skilsmissetall, alkohol- og narkotikamisbruk, vold i hjemmet

og ungdomskriminalitet, styrker Jehovas vitner «familie- og ekteskapsbånd» og «streber etter å leve i
henhold til bibelske prinsipper som oppmuntrer til kjærlighet, ærlighet, respekt, arbeidssomhet,
selvdisiplin.» (Oversettelse av trossamfunnet)19
82.

For det andre har mange lærere og myndighetspersoner kommentert Jehovas vitners grad av sosial

integrering og hvordan de har bidratt positivt til lokalsamfunnene de bor i. For eksempel har professor Dr.
h.c. Karel Dobbelaere, emeritusprofessor ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Katholieke Universiteit
Leuven i Belgia og medlem av Belgian Royal Academy, skrevet at:
“For about 20 years, I have observed the Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses. In 1976,
I . . . conducted a survey with Professor Bryan R. Wilson from All Souls College, Oxford, to study
the social aspects of that religious minority in Belgium . . . I can say that Jehovah’s Witnesses are
people issued from every social stratum. Their children attend public schools and universities. They
are not sectarian.”20

83.

På samme måte konkluderte en studie fra 1998 av Jehovas vitner i Frankrike at vitnene har «a high

level of social integration.» Mer enn halvparten av vitnene som ble intervjuet i studien, var engasjert i
19

Grünberg W., Slabaugh D.L., Meister-Karanikas R., Lexikon der Hamburger Religionsgemeinschaften: Religionsvielfalt in
derStadt von A bis Z, Hamburg, 1995, s. 121.
20 Dobbelaere Prof. Dr. h.c. Karel. Letter notarized 12 November 1996

veldedig arbeid, 40 prosent var engasjert i lokale og/eller kulturelle aktiviteter, og en tredjedel drev med
idrett. Denne studien viste også at barn som var Jehovas vitner, brukte noe av fritiden til å være med
venner, lese eller se på TV, og at 97 prosent av dem som ble intervjuet, sa at de hadde regelmessig kontakt
med noen som ikke er Jehovas vitner. Når det gjelder skolegang, viste studiene at Jehovas vitners
utdanningsnivå i Frankrike er «close to the French average.»21
84.

Professor Petro Yarotskyi skrev følgende i boken «The History of Religion in Ukraine»:
«Jehovah’s Witnesses inculcate in their children high moral principles. They teach their children to
avoid behavior, actions and even attitudes that [while] considered in today’s world as normal, can
be harmful to the children themselves and others. Therefore, they warn their children about the
dangers of using drugs, smoking and the abuse of alcohol. They recognize the importance of
honesty and hard work . . . . Jehovah’s Witnesses teach their children moral qualities, to respect
the authorities, other individuals and their property and to be law abiding citizens. »

85.

For det tredje: I motsetning til mange andre religioner tvinger ikke Jehovas vitner barna sine til å

følge samme troen som foreldrene. Tilbedelse og religiøs tilhørighet er en personlig avgjørelse (Rom
14:12). Av den grunn praktiserer ikke Jehovas vitner barnedåp i motsetning til lutherske eller romerskkatolske kirker. Som forklart i avsnitt 26 ovenfor, lærer foreldre som er Jehovas vitner, barna sine bibelske
prinsipper, men etter hvert som barna blir eldre, må hver enkelt bestemme selv om han vil bli et av
Jehovas vitner.
1. Å ekskludere døpte mindreårige er verken «negativ sosial kontroll» eller noe som krenker
barns rettigheter
86.

Betydning av å være sikker på at man er klar til å bli døpt før man ber om å bli døpt, tas opp gjentatte

ganger i Jehovas vitners religiøse publikasjoner og blir ofte drøftet på menighetsmøter (se avsnittene 27
til 30overfor). Når en ungdom ønsker å bli døpt og leve som et av Jehovas vitner, vil han vanligvis først
snakke med foreldrene sine om denne avgjørelsen. Hvis foreldrene ikke mener at barnet deres er modent
nok, oppfordrer de kanskje ham eller henne til å vente. Deretter vil de lokale eldste ha samtaler med
ungdommen og foreldrene hans for å vurdere hans modenhet og forståelse av Bibelens lære. Dette blir
gjort for å sikre at beslutningen om å bli døpt, er et bevisst og frivillig valg, og at ungdommen ikke er blitt
presset av foreldrene eller jevnaldrende. Det er ikke uvanlig at de eldste kommer til at en ungdom (eller
en voksen) ikke er klar for dåpen. Hvis kandidaten ikke oppfyller de bibelske kvalifikasjonene for å bli døpt,
vil de eldste sørge for at de får tilbud om personlig hjelp slik at de kan bli kvalifisert til å bli døpt på et
senere tidspunkt.
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SOFRES. Sociological Survey of Jehovah’s Witnesses in France, October 1998.

87.

En som er kvalifisert til å bli døpt, vil derfor være gammel og moden nok til at han fullt ut forstår

hvor viktig avgjørelsen er, og han er også fullstendig klar over at dersom man bryter visse bibelske
prinsipper uten å angre, kan det i noen tilfeller føre til at man blir ekskludert fra menigheten eller i
virkeligheten selv tar avstand fra menigheten. En ungdom vil for eksempel vite at Jehovas vitner anser
handlinger som tyveri, alkoholmisbruk, narkotikamisbruk, vold i hjemmet, drap og seksuell umoral som
alvorlige synder. Alle som ikke er enig i disse bibelbasertetrosoppfatningene, kan ganske enkelt velge å
ikke bli eller forbli et av Jehovas vitner. De eldste har ikke myndighet til å tvinge eller presse en ungdom
til å bli eller fortsette å være et av Jehovas vitner. En person kan når som helst velge å slutte å være et av
Jehovas vitner. På bakgrunn av dette har Statsforvalteren gjort fem ulike feil.
88.

For det første har ikke Statsforvalteren bygget sine vurderinger på noen konkrete og faktiske

beviser angående ungdommer som er blitt ekskludert eller utstøtt eller tvunget til å fortsette å være
Jehovas vitner. Statsforvalterens avgjørelse er faktisk kun basert på en lovstridig (og stort sett feilaktig)
tolkning av utdrag fra Jehovas vitners religiøse publikasjoner. Statsforvalteren har pekt på et hypotetisk
problem som ikke eksisterer i virkeligheten. Dette er bekreftet av Statsforvalterens uttalelse til Vårt Land
den 15. Februar 2022: (Bilag 29)22
«Vi er ikke blitt kjent med konkrete forhold som må meldes til politi, barnevern eller andre. Vi har
kun vurdert saken etter trossamfunnsloven, skriver hun i en e-post til Vårt Land.»
89.

For å illutstrere hvor teoretiske Statsforvalterens bekymringer er, kan vi opplyse at det per dags

dato for innsendingen av denne klagen kun er én person under 18 år som er ekskludert i Norge (og som
for øvrig fyller 18 år senere i år). Det er støtende når det antydes at alle eller til og med noen av de døpte
ungdommene i Jehovas vitners menigheter lever etter Bibelens moralnormer mot sin egen frie vilje eller
av frykt for å bli ekskludert og utstøtt.
90.

I avgjørelsen Jehovah’s Witnesses of Moscow and Others v. Russia kom personer som Furuli med

lignende ubegrunnede anklager mot Jehovas vitners trosoppfatninger. EMD konkluderte med at det ikke
var noe faktisk grunnlag for myndighetenes handlinger. EMD «was unable to find any indication that
minors had been ‘lured’ [into Jehovah’s Witnesses] against their will, by deception, trickery or any other
inappropriate means.» 23

22
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Mener staten må følge opp barna i Jehovas vitner – Vårt Land (vl.no)
Jehovah’s Witnesses of Moscow, cited above, § 148, emphasis added.

91.

For det andre har mindreårige rett til selv å bestemme om de vil melde seg inn i eller ut av et

trossamfunn fra de fyller 15 år etter trossamfunnsloven § 2. Foreldre kan bestemme hvilket trossamfunn
en mindreårig under 15 år skal tilhøre. Barn under 15 år har ikke lovmessig rett til å nekte å bli registrert
i eller å melde seg ut av trossamfunnet de tilhører, uten foreldrenes samtykke.
92.

Som forklart ovenfor, i motsetning til lutherske og romersk-katolske kirkesamfunn, vil det å bli

medlem av trossamfunnet Jehovas vitner (gjennom dåp) være et resultat av en frivillig og bevisst
beslutning fra den personen det gjelder. Foreldre som er Jehovas vitner, «registrerer» derfor ikke sine
mindreårige barn som «medlem» av trossamfunnet. De lar heller barna sine treffe egne bevisste valg om
dette når de har nådd den graden av modenhet som er nødvendig for å treffe en slik avgjørelse. I praksis
skjer dette i de fleste tilfeller når den mindreårige er i midten eller slutten av tenårene.
93.

De hypotetiske forholdene som Statsforvalten bygger sin avgjørelse på, gjelder derfor modne

mindreårige mellom 15 og 18 år. Lovgiver erkjenner at personer i denne alderen er i stand til å ta
avgjørelser som kan ha betydelige og varige konsekvenser, og at de kan stå til ansvar for sine handlinger.
Etter straffeloven § 20 er for eksempel den kriminelle lavalderen 15 år. Likeledes kan en mindreårig
signere en arbeidskontrakt, få førerkort for visse kjøretøy, samtykke til seksuelle handlinger (fra de er 16
år) osv. Desto mer er en mindreårig i den alderen i stand til å forstå betydningen og konsekvensene av
hans beslutning om å bli døpt som et av Jehovas vitner. Han kan dermed også påta seg ansvaret for sine
handlinger, også valget om å bryte Bibelens moralnormer uten å angre etter at han er blitt døpt.
94.

Hvis man ser bort fra religion er det få som vil mene at barns rettigheter blir krenket når en 15-åring

blir straffet for tyveri, at en 16-årig ansatt blir oppsagt av arbeidsgiveren på grunn av et brudd på
arbeidsavtalen, eller at en 17 år gammel sjåfør får en bot for å ha kjørt ulovlig. Hvorfor har da
Statsforvalteren konkluderte med at Jehovas vitner krenker barns rettigheter fordi for eksempel en døpt
16 år gammel ungdom vil bli ekskludert hvis han bryter Bibelens moralnormer (f.eks. for alkohol- eller
narkotikamisbruk, røyking, tyveri osv.) uten å angre på det? Statsforvalterens vedtak ser ut til å være
påvirket av religiøse fordommer.
95.

For det tredje hevder Statsforvalteren at «barn i menigheten skal følge en rekke regler, og

konsekvensen av å ikke følge dem er å bli utstøtt av menigheten, herunder isolert fra familie og venner
som får beskjed om å ikke omgås de ekskluderte.» Dette er ikke riktig.
96.

Det er bare døpte personer som kan ekskluderes fordi de uten å angre har brutt Bibelens

moralnormer. Dette vil vanligvis gjelde døpte mindreårige som per definisjon er modne ungdommer, mest

sannsynlig i midten til slutten av tenårene. Det gjelder imidlertid ikke barn i menigheten som ikke er blitt
døpt (se nedenfor om dette).
97.

Statsforvalteren uttaler at: «Vi forstår det imidlertid slik at [det ekskluderte] barnet ikke kan ha

kontakt med annen nær familie (herunder besteforeldre, tanter, onkler og søskenbarn) eller venner.»
Statsforvalteren viser ikke til noen faktiske eller konkrete hendelser. Trossamfunnsloven § 6 forutsetter
at det dreier seg om konkrete og faktiske forhold, noe som ikke er tilfellet her.
98.

Uansett, som vist i avsnitt Error! Reference source not found. ovenfor, er det sånn at de «religiøse

båndene» mellom den som er ekskludert eller har trukket seg, og familien «forandrer seg, men
familiebåndene opphører ikke. Ekteskapet og familielivet fortsetter.» Med andre ord, vanlige
familieforbindelser og -samvær i husstanden fortsetter. Hvis en ungdoms besteforeldre, tanter, onkler,
kusiner og venner er Jehovas vitner, er det opp til hver enkelt å bestemme hvordan de vil følge de
relevante bibelske prinsippene.
99.

Statsforvalteren forklarer ikke hvordan det sosiale nettverket til en ekskludert ungdom vil bli

påvirket. I det sjeldne tilfellet at en døpt mindreårig blir ekskludert, er det sannsynlig at ungdommen
allerede har utviklet nære vennskap på skolen eller i nabolaget med jevnaldrende som ikke er Jehovas
vitner. Det vil være opp til ungdommen å bestemme om han eller hun vil opprettholde disse vennskapene
eller ikke.
100. For det fjerde, forstår Statsforvalteren «begrepet negativ sosial kontroll som ulike former for
oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller
gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er systematisk og kan bryte med den enkeltes
rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov». Det er flere problemer forbundet
med denne konklusjonen.
101. En elev må for eksempel følge visse regler og oppføre seg på en bestemt måte på skolen. Hvis eleven
ikke gjør det, vil han bli straffet og kan til og med bli utvist. Utvisning får selvsagt konsekvenser, for
eksempel kan det være at eleven går glipp av noe undervisning og må være isolert en tid fra
skolekameratene. Dette kan uten tvil «oppleves som press eller tvang for å få barn til å oppføre seg på en
bestemt måte». Men ingen vil med rette påstå at denne praksisen krenker barns rettigheter.
102. For å ta det et skritt videre: En mindreårig som er med på et fotballag, i en speidergruppe eller i en
kampsportklubb, må følge fastlagte regler og oppføre seg på en bestemt måte, og hvis ikke, kan han bli
utvist fra laget eller klubben. Det vil være urimelig å hevde at et slikt «press til å oppføre seg på en bestemt

måte» krenker barns rettigheter. På den annen side hevder Statsforvalteren at en døpt mindreårig som
avstår fra rusmisbruk, fyll og vold for å være et av Jehovas vitner, utsettes for et «press til å oppføre seg
på en bestemt måte» og at dette krenker barnets rettigheter. Det gir ikke noen mening.
103. For det femte bygger Statsforvalteren sin avgjørelse på Barnekonvensjonen artikkel 19, som sier at:
«Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak
for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller
forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting.» Statsforvalteren har imidlertid ikke trukket fram et
eneste bevis for at barn i familier hos Jehovas vitner trenger beskyttelse, spesielt sammenlignet med barn
som vokser opp i andre religiøse eller ikke-religiøse familier.
104. Statsforvalteren har dessuten sett helt bort fra artikkel 14 i samme konvensjon, hvor det er fastslått
at:
1. Partene skal respektere barnets rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet.
2. Partene skal respektere foreldrenes, eventuelt vergenes, rett og plikt til å veilede barnet om
utøvelsen av hans eller hennes rettigheter på en måte som er i samsvar med barnets gradvise
utvikling.
3. Frihet til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning kan bare undergis de begrensninger som
er fastsatt ved lov og som er nødvendige for å beskytte offentlig trygghet, orden, helse eller moral
eller andres grunnleggende rettigheter og friheter

105. I stedet for å beskytte barnets rettigheter, fratar faktisk Statsforvalterens avgjørelse barnets – og i
særlig grad en moden ungdoms – rettigheter til fritt å kunne utøve sin religion. Det berører også
foreldrenes rettigheter til å gi veiledning og religiøs opplæring til barna sine i samsvar med de unges
utvikling. Statsforvalterens avgjørelse er i virkeligheten en stigmatisering av Jehovas vitner, og i
forlengelse av det, alle av foreldre og barn som tilhører trossamfunnet.
106. Statsforvalterens konklusjon om at eksklusjon av døpte mindreårige medlemmer er en form for
«negativ sosial kontroll» og en krenkelse av barns rettigheter etter trossamfunnsloven § 6 og
trossamfunnsforskriften § 11 første ledd a) er følgelig udokumentert og feil.
2. Udøpte mindreårige forkynnere blir ikke ekskludert eller utsatt for sosial isolasjon
107. Statsforvalterens tredje grunnlag for å nekte Jehovas vitner statstilskudd er antatt «utestenging,
sosial isolering av udøpte mindreårige (udøpt forkynner)», som også anses for å være «negativ sosial

kontroll» og en krenkelse av barns rettigheter i henhold til trossamfunnsloven § 6 og
trossamfunnsforskriften § 11 første ledd bokstav a). Denne konklusjonen er også udokumentert og feil.
108. Statsforvalteren framholdt at «[d]ersom en udøpt forkynner begår en alvorlig synd, kan også disse
barna ‘utestenges’ fra fellesskapet i menigheten» og «at også denne praksisen er å regne som negativ
sosial kontroll». Men udøpte mindreårige som deltar på menighetsmøter og deltar i Jehovas vitners
religiøse aktiviteter sammen med sine foreldre som er Jehovas vitner, blir ikke utstøtt hvis de ikke følger
Bibelens moralnormer.
109.

En person blir et av Jehovas vitner når han blir døpt. En person som er blitt godkjent som en udøpt

forkynner, får lov til å delta i Jehovas vitners offentlige forkynnelsesvirksomhet, men han blir ennå ikke
anerkjent som et innviet og døpt Jehovas vitne. Hvis han senere ikke lenger får være en udøpt forkynner,
vil menigheten ikke unngå denne personen, siden han aldri var et døpt vitne i utgangspunktet.
110. En ungdom som ikke lenger er godkjent som forkynner, blir på ingen måte sosialt isolert. Han kan
fortsette å delta på menighetsmøtene med foreldrene sine og omgås andre i menigheten. Hvis
ungdommen driver med aktiviteter eller har en oppførsel som andre ungdommer i menigheten eller deres
foreldre anser som skadelig, kan de velge å begrense deres sosiale omgang med vedkommende utenom
menighetsmøtene, men det er noe den enkelte selv må bestemme. Foreldre har også en plikt etter
barneloven § 30 til å beskytte barna sine mot det foreldrene mener kan være til skade for barnet. Det ville
være uansvarlig hvis foreldre i sin oppdragelse ser bort fra den påvirkningen jevnaldrende kan ha på
hverandre, både positivt og negativt.
111. Avslutningsvis vil vi bemerke at det ikke grunnlag for å konkludere med at Jehovas vitner praktiserer
«ekskludering, sosial isolasjon av udøpte mindreårige (udøpt forkynner)». Konklusjonen om at Jehovas
vitner utøver «negativ sosial kontroll» i strid med barns rettigheter etter trossamfunnsloven § 6 og
trossamfunnsforskriften § 11 første ledd bokstav a er fullstendig udokumentert.
b. Statsforvalterens avgjørelse krenker religions- og forsamlingsfriheten
112. Statsforvalterens avgjørelse krenker både trossamfunnet Jehovas vitners religions- og
forsamlingsfrihet, samt rettighetene til de mer enn 12 000 enkelte Jehovas vitner i Norge. Religions- og
forsamlingsfriheten er nedfelt både i Grunnlovens §§ 16 og 101 og EMK artikkel 9 og 11.
113. For det første er Jehovas vitner er et velkjent og internasjonalt anerkjent trossamfunn med over
8,6 millioner medlemmer verden over, og har over 21 millioner som er til stede på deres viktigste religiøse

begivenhet, høytiden til minne om Kristi død. Jehovas vitner har vært aktive i Norge siden starten av 1900tallet.
114. Norges tilskuddsordning for trossamfunn berører Jehovas vitner rettigheter etter EMK artikkel 9 og
11. Formålet med tilskuddsordningen er å hjelpe registrerte trossamfunn med å praktisere sine
trosoppfatninger. Dette fremgår av lovens forarbeider på side 191, under punkt 17.5, som sier at:
«Hovedformålet med tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn er å gi et materielt grunnlag for
utøvelse av tro og livssyn jf. kapittel 12.»
115. Bruken av offentlige midler til å støtte et trossamfunn økonomisk er «capable of having an impact
on the exercise of the right of members of religious groups to manifest religious belief» og er «sufficiently
linked to the right guaranteed by Article 9.» (Cumhuriyetçi Eğitim Ve Kültür Merkezi Vakfı v. Turkey, no.
32093/10, avsn. 41, 2 December 2014; Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and Others v. Austria,
no. 40825/98, 31 July 2008, avsn. 92)
116. For det andre griper Statsforvalterens beslutning om å nekte Jehovas vitner statlige tilskudd som
de har mottatt i mange år, inn i trossamfunnets rettigheter i henhold til artikkel 9 og 11. Det setter
trossamfunnet i et «unfavourable light in public opinion», fremmer oppfatningen om at Jehovas vitner er
en «dubious sect» og annenrangs religion. «[S]uch a situation of perceived inferiority goes to the freedom
to manifest one’s religion.» (Magyar Keresztény Mennonita Egyház and Others v. Hungary, cited above,
§§ 92 and 94)
117. Offentlige myndigheter bør ikke nedvurdere et helt trossamfunn.24 De bør være spesielt forsiktige
med å ikke nedverdige en religiøs minoritetsgruppe, som for eksempel Jehovas vitner. Statsforvalterens
avgjørelse ville bare føre til en ytterligere stigmatisering av Jehovas vitner som minoritetsgruppe, som ble
hardt forfulgt i Nazi-Tyskland, og som fortsatt forfølges i mange land, for eksempel i Russland. Det er også
ironisk at Statsforvalterens vedtak ble offentliggjort nettopp på den internasjonale holocaustdagen.
118. For det tredje har Statsforvalteren vurdert og tolket sitater fra Jehovas vitners religiøse
publikasjoner og trukket (ofte gale) konklusjoner om hva Jehovas vitner faktisk tror på og praktiserer.
119. Staten kan ikke erstatte et trossamfunns religiøse ansvarsoppgave med å tolke Bibelen og andre
religiøse tekster. På samme måte kan ikke staten frata et trossamfunn dets rett og autonomi til å tolke
Bibelen eller andre hellige tekster.

24

Case of Centre of Societies For Krishna Consciousness in Russia and Frolov v. Russia, no. 37477/11, 23 November 2021,
avsn. 42-43; Association Les Témoins de Jéhovah v. France, no. 8916/05, avsn 51, 31 June 2011.

120. Det følger også av EMK artikkel 9, 10 og 11 at staten ikke har lov til å vurdere legitimiteten av en
religiøs tro og praksis. Statens plikt til nøytralitet og upartiskhet, etter EMDs etablerte rettspraksis:
•

«excludes any discretion on its part to determine whether religious beliefs or the means used
to express such beliefs are legitimate.» og det innebærer at «only the highest spiritual
authorities of a religious community, and not the State (nor the national courts), may
determine.»

•

forbyr staten å vurdere en religions «doctrinal sources.»25

121. EU-domstolen har på lignende måte slått fast at myndigheter må avstå fra å vurdere om de
normene som eksisterer i den aktuelle kirken eller organisasjonen er legitime (CJEU: Dom av 17.4.2018,
Egenberger, C-414/16, EU:C :2018:257, avsnitt 61).
122. Akkurat som enhver annen styresmakt har Statsforvalteren derfor ikke lov til å tolke religiøse
tekster på vegne av et bestemt trossamfunn.
123. For det fjerde krever Statsforvalteren i virkeligheten ved sin avgjørelse at Jehovas vitner endrer sin
langvarige bibelbaserte lære som en forutsetning for å få tilbake retten til statlige tilskudd. Dette er et
åpenbart brudd på religionsfriheten og trossamfunnets autonomi og selvbestemmelsesrett.
124. I Paul v. Watchtower Bible and Tract Society of New York, en avgjørelse av The United States Court
of Appeal for the Ninth Circuit, ble det sagt veldig treffende at: «imposing tort liability for shunning on the
Church or its members would in the long run have the same effect as prohibiting the practice and would
compel the Church to abandon part of its religious teachings. . . . In sum, a state tort law prohibition
against shunning would directly restrict the free exercise of the Jehovah’s Witnesses’ religious faith.»26
125. Jehovas vitners praksis med eksklusjon og utelukkelse er «a belief or viewpoint of sufficient weight,
gravity, coherence and importance» som er beskyttet av av retten til religionsfrihet og ytringsfrihet.27
126. Statsforvalterens inngrep er ikke «foreskrevet i lov» (Hasan and Chaush v. Bulgaria [GC], sitert
ovenfor, avsn. 84-86). Selv om Statsforvalteren mener at avgjørelsen baserer seg på de nylige endringene
av trossamfunnsloven, er det tydelig at avgjørelsen «was arbitrary and was based on legal provisions
which allowed an unfettered discretion to the executive and did not meet the required standards of clarity
and foreseeability.» Loven definerer for eksempel ikke klart hvilke kriterier Statsforvalteren skal vurdere
25

Bektashi Community and Others v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia, nos. 48044/10 and 2 others, avsn. 24-27, 33
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27 Bayatyan v. Armenia [GC], no. 23459/03, avsn 112, EMD 2011

for å fastslå om det foreligger «negativ sosial kontroll». I § 6 i loven forutsettes det dessuten at
Statsforvalteren treffer en avgjørelse basert på beviser, og ikke kun på udokumenterte påstander fra
misfornøyde tidligere medlemmer, og i hvert fall ikke på en vurdering av et trossamfunns religiøse
litteratur.
127. Inngrepet er ikke nødvendig i et fritt demokratisk samfunn. Statsforvalteren har ikke klart å vise at
inngrepet i trossamfunnet Jehovas vitners rettigheter fremmer et «compelling social need», er
«proportionate to the legitimate aim» og at «the justifications put forward by the national authorities are
‘relevant and sufficient’.» (Izzettin Doğan and Others v. Turkey [GC], sitert overfor, avsn. 105, 128 and
130)
128. Statsforvalterens avgjørelse er derfor et brudd på EMK artikkel 9 og 11.
c. Statsforvalterens vedtak er i strid med artikkel 1 i første tilleggsprotokoll til Den
europeiske menneskerettighetskonvensjonen
129. Statsforvalterens vedtak er også i strid med Jehovas vitners rettigheter ifølge EMK første
tilleggsprotokoll artikkel 1.
130. EMD har uttalt at «the fact that the domestic laws of a State do not recognise a particular interest
as a ‘right’ or even a ‘property right’ does not necessarily prevent the interest in question, in some
circumstances, from being regarded as a ‘possession’ within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1»
(Depalle v. France [GC], no. 34044/02, avsn. 68, ECHR 2010). For eksempel kan statens håndtering av en
sak over en betydelig tidsperiode ha skapt en legitim forventning knyttet til den aktuelle «eiendommen».
I et slikt tilfelle er det slik at staten «cannot legitimately rely on their margin of appreciation, which in no
way dispenses them from their duty to act in good time, in an appropriate and, above all, consistent
manner». (Öneryıldız v. Turkey [GC], no. 48939/99, §§ 124 and 127-128, ECHR 2004-XII)
131. Ettersom Jehovas vitner har vært i virksomhet i Norge i over 120 år og har mottatt statstilskudd
kontinuerlig i over 30 år, har trossamfunnet en «legitim forventning» om å fortsette å motta det samme
statstilskuddet som før. (“Bulves” AD v. Bulgaria, no. 3991/03, § 53, 22 January 2009) At dette er en
«legitim forventning», begrunnes ytterligere i det følgende.
132. For det første: I et brev fra tidligere Fylkesmannen av 18. november 2019 (bilag 7) bekreftet
Fylkesmannen at de hadde vurdert Jehovas vitners religiøse eksklusjonspraksis, og bekreftet på nytt, som
i tidligere vedtak fra 1999 og 2012, at «utstøtelsespraksisen ikke var i strid med gjeldende rett». Som vist
ovenfor har høyere rettsinstanser verden over og fremtredende internasjonale akademikere gjentatte

ganger kommet til at eksklusjon og det å unngå kontakt med ekskluderte er helt lovlige religiøse
framgangsmåter som er beskyttet av religionsfriheten og forsamlingsfriheten. Jehovas vitners religiøse
trosoppfatninger og framgangsmåter er ikke blitt vesentlig endret i den perioden trossamfunnet har
mottatt statstilskudd.
133. For det andre: Så vidt vi vet, har ikke noe annet trossamfunn opplevd at utbetalingen av
statstilskudd er blitt utsatt eller har opphørt som et resultat av at Statsforvalteren har vurdert
trossamfunnets religiøse trosoppfatninger og framgangsmåter.
134. For det tredje: Statsforvalteren har ikke basert sitt vedtak på beviser for at noen har lidd noen skade.
De subjektive meningene til to eller muligens tre misfornøyde tidligere Jehovas vitner kan ikke betraktes
som bevis (se nedenfor).
d. Statsforvalterens vedtak diskriminerer Jehovas vitner på grunnlag av religion
135. EMDs etablerte rettspraksis tilsier at hvis en stat innfører en ordning for å gi trossamfunn en spesiell
status, må alle trossamfunn som ønsker det, få en rimelig anledning til å søke om denne statusen, og de
etablerte kriteriene må følges på en ikke-diskriminerende måte28.
136. Forvaltningsretten og likestillings- og diskrimineringsloven § 6 forbyr diskriminering på grunn av
blant annet religion. Viktigheten av likebehandling er også anerkjent i forarbeidene til trossamfunnsloven
(Prop. 130 L (2018-2019)). Under punkt 5.2.4 i sies det: «En tilskuddsordning kan også reise spørsmål om
diskriminering på grunn av religion eller livssyn dersom vilkårene som stilles direkte eller indirekte virker
slik at ett eller flere samfunn stilles dårligere enn andre, og samfunnene er i sammenlignbare situasjoner.
Ordningen må ikke bare utformes, men også praktiseres, på en ikke-diskriminerende måte.»
137. Som et registrert trossamfunn er Jehovas vitner i en situasjon som er sammenlignbar med de
omkring 724 trossamfunnene som mottar statstilskudd. Sammenlignet med disse registrerte
trossamfunnene blir vårt trossamfunn forskjellsbehandlet på grunnlag av religion.
138. Statsforvalteren hadde ingen legitim grunn til å «scrutinise afresh» Jehovas vitners religiøse
trosoppfatninger og framgangsmåter «from the perspective of their possible dangerousness to society,
still less the requirement to verify the content of their teachings» som vilkår for at de skulle motta
statstilskudd. (Magyar Keresztény Mennonita Egyház and Others v. Hungary, sitert ovenfor, avsn. 104,
111 and 115). Jehovas vitner har vært i virksomhet i Norge i over 120 år, ble registrert som trossamfunn
28
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15. oktober 1985 og har mottatt statstilskudd kontinuerlig de siste 30 årene. I denne tiden har det ikke
noen gang vært påvist at Jehovas vitner har brutt loven.
139. Det er ikke noe som tyder på at Statsforvalteren har foretatt en lignende granskning av
trosoppfatningene og framgangsmåtene til de omkring 724 andre trossamfunnene som er godkjent som
mottakere av statstilskudd. For eksempel har muslimske trossamfunn i mange år mottatt statstilskudd
uten at deres religiøse trosoppfatninger er blitt gransket på lignende måte, enda til og med EMD har uttalt
at «sharia is incompatible with the fundamental principles of democracy», og at det å bli tvunget til å
bære et islamsk slør er i strid med det grunnleggende prinsippet om at menn og kvinner er likestilt. (Refah
Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey [GC], nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98,
§ 123, ECHR 2003-II) EMD har også uttalt at flere av de ritene og ritualene som hører med til ortodoks
kristendom, jødedommen og islam «harm believers’ well-being, such as for example, the practice of
fasting, which is particularly long and strict in Orthodox Christianity, or circumcision practised on Jewish
or Muslim male babies». (Jehovah’s Witnesses of Moscow and Others v. Russia, cited above, § 144).
Statsforvalteren har imidlertid godkjent kravene om å motta statstilskudd fra alle slike trossamfunn.
140. Den eneste grunnen til at Statsforvalteren har gått så drastisk til verks mot Jehovas vitner, er
tydeligvis på grunnlag av et par klager fra misfornøyde tidligere Jehovas vitner, som ikke har beskrevet
sine egne omstendigheter, men hypotetiske situasjoner.
141. Forskjellsbehandlingen av Jehovas vitner i forhold til andre registrerte trossamfunn er
diskriminerende. Den er også et alvorlig brudd på forbudet mot å evaluere «the legitimacy of religious
beliefs or the ways in which those beliefs are expressed». (Metropolitan Church of Bessarabia and Others
v. Moldova, cited above, § 117; Jehovah’s Witnesses of Moscow v. Russia, cited above, §§ 99 and 119)
142. Statsforvalteren har ikke presentert noen beviser for eller «provided any justification whatsoever»
på hvorfor krav om statstilskudd fra disse trossamfunnene er godkjent, mens Jehovas vitners krav om
statstilskudd er avslått.
143. Statsforvalteren har diskriminert Jehovas vitner på grunnlag av religion, i strid med EMK artikkel 14
sett i sammenheng med artikkel 9 og 11 og første tilleggsprotokoll 1 artikkel 1.
e. Statsforvalterens vedtak er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen
artikkel 6
144. Statsforvalterens saksbehandling er også i strid med EMK art. 6, som garanterer retten til en
rettferdig og upartisk rettergang. (Boulois v. Luxembourg [GC], no. 37575/04, §§ 90-94, ECHR 2012) Som

et registrert trossamfunn har Jehovas vitner rett til å kreve statstilskudd ,og at kravet blir avgjort i samsvar
med gjeldende lovgivning. Saksbehandlingen «involved the determination of the applicant’s civil rights»
etter EMK og EMDs rettspraksis. (Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and Others, cited above, avsn.
106-108)
145. For det første: Det var umulig for trossamfunnet å imøtegå Statsforvaltens henvendelse når det
ikke ble trukket frem noen konkrete og spesifikke forhold om hva Statsforvalten var bekymret for. Jehovas
vitner kunne ikke gjette seg frem til hva saksbehandleren hadde i tankene da dette ikke ble spesifisert.
146. For det andre: Statsforvalteren fattet et vedtak uten å gi Jehovas vitner anledning til å komme med
et passende og meningsfullt svar. I forvaltningsloven § 16 første ledd står det at: «Part som ikke allerede
ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale
seg innen en nærmere angitt frist». Annet ledd forklarer hva forhåndsvarselet skal inneholde:
«Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses påkrevd for at
parten på forsvarlig måte kan vareta sitt tarv». Statsforvalteren ga ikke Jehovas vitner de opplysningene
de trengte for å svare på en meningsfull måte på hva saken egentlig dreide seg om. Som beskrevet i
avsnittene 17 til 20 ovenfor, jfr. fvl. § 16 (2), var det helt urimelig å be Jehovas vitner om å kommentere
alle de forskjellige spørsmålene som var blitt reist av misfornøyde tidligere Jehovas vitner, uten å
spesifisere hvilke spørsmål Statsforvalteren var spesielt opptatt av. Dette til tross for at Jehovas vitner ba
om en klargjøring. Istedenfor å komme med en klargjøring valgte Statsforvalteren å bare treffe et vedtak.
Det var først på dette tidspunktet at Jehovas vitner ble kjent med hva Statsforvalteren undersøkte, og
hvilket juridisk grunnlag det bygget på.
147. For det tredje: Jehovas vitner er blitt nektet retten til en upartisk vurdering av søknaden om
statstilskudd fordi Statsforvalteren har stolt på forutinntatte påstander fra misfornøyde tidligere Jehovas
vitner. (Micallef v. Malta [GC], no. 17056/06, avsn. 92-99, ECHR 2009) Personer som aktivt argumenterer
for motstridende religiøse trosoppfatninger, har vært sterkt involvert i denne saken, og dette er i strid
med rettspraksis om at ikke noe trossamfunn skal være involvert i en saksbehandling som dreier seg om
å gi statlige goder til et annet trossamfunn. (Cumhuriyetçi Eğitim Ve Kültür Merkezi Vakfı v. Turkey, no.
32093/10, avsn. 50, 2 December 2014; Ancient Baltic Religious Association Romuva v. Lithuania, no.
48329/19, avsn. 144, 8 June 2021) Verken Rolf Furuli eller Jan Frode Nilsen er personlig berørt av de
hypotetiske situasjonene de har klaget på. De er heller ikke parter i en konkret sak, jf. forvaltningsloven §
2 (1) bokstav e).

148. Påstandene fra noen få misfornøyde tidligere troende er ikke pålitelige beviser. Professor i
religionssosiologi Bryan R. Wilson, tidligere professor i sosiologi ved Oxford University og president for
International Society of the Sociology of Religion har i sin forskning konkludert med at et misfornøyd
tidligere medlem: (1) «is likely to be impressionable and willing to amplify or embellish his or her
grievances in order to satisfy that sort of journalist, who is more interested in a sensational story than a
truthful and objective account»; (2) ikke kan betraktes som «a credible and reliable source of information,
neither by the objective sociological investigator nor by the courts of justice»; (3) sannsynligvis vil ha en
«bias against his or her former religious commitment and his or her former co-religionists»; og (4)
sannsynligvis vil være «motivated by a desire for personal vindication.»29
149. Professor Dr. Karel Dobbelaere (professor emeritus ved Facultry of Social Sciences of the Katholieke
Universiteit Leuven i Belgia og medlem av Belgian Royal Academy) kom med en lignende uttalelse på
spørsmål fra en belgisk parlamentskomite (report, volume 1, s. 89):
«It is striking that people who have left but have never had contact with anti-sectarian
movements simply talk about it in the sense that they have made a mistake. But if they
work with an anti-sectarian group, they have - as research shows - adopted the whole
worldview of that group and start talking about brainwashing, manipulation and the like.»
150. James T. Richardson, Foundation Emeritus Professor of Sociology and Judicial Studies ved University
of Nevada, Reno, konstaterte:30
«Former members of controversial religious groups often play a major legitimating role in
efforts at social control. They can claim to have been eye witnesses to key events, and can
offer interpretations as an insider of the group of former membership. As such, the
disaffected former members are apostates, playing the role of whistleblower, with claims to
unique knowledge about the inside workings of a given religious group. These claims can be
thought of as “atrocity tales” or unique “accounts” in the technical sense of those terms as
used in sociology. […] What is clear is that sometimes former members devote their lives to
efforts at social control. They may spend large amounts of time educating media
representatives, governmental officials (including those in law enforcement), and others
about the alleged evils of a group.»
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Apostates and New Religious Movements (bilag 30)
“Apostates, whistleblowers, law, and social control”, in The Politics of Religious Apostasy, edited by David G. Bromley,
Praeger Publishers, Westport (Connecticut), 1998, p. 172, 173, 176.
30

151. I dette tilfellet hevder ikke de som har skrevet e-postene, at de selv er ofre. De har forlatt Jehovas
vitner av egen fri vilje, uten at noen har hindret dem. De har på egen hånd valgt å legge ut på et slags
korstog på vegne av , ifølge dem, «utallige» andre ikke navngitte personer. I virkeligheten forsøker de selv
å utøve en form for «sosial kontroll».
152. Det er verdt å merke seg at i saken Jehovah’s Witnesses of Moscow v. Russia, påpekte EMD at
avgjørelsene i russiske domstoler var basert på «testimonies of prosecution experts and relatives who had
been openly hostile to the religion of Jehovah’s Witnesses.» EMD konkluderte derfor med at «in the
absence of any first-hand evidence in support of these findings, [the domestic courts] cannot be said to
have been based on an acceptable assessment of the relevant facts» (avsn. 148).
153. I saken State of Berlin v. Religious Association of Jehovah’s Witnesses in Germany, som er nevnt
ovenfor, nektet likeledes den høyere forvaltningsdomstolen i Berlin å vurdere «untested reports adopted
from dropouts» som var lagt fram av staten, dette på grunn av «[t]he serious misgivings which exist
against the substance of arguments supported exclusively by [such] reports.» Blant andre konklusjoner
som reiste tvil om påliteligheten av slike kilder, uttalte domstolen:
«As a result, the defendant is therefore only able to support its assertion that the plaintiff conducts
itself “eminently hostile toward the family”, exclusively on so-called dropout reports and reports
from “Sect and Affected initiatives,” […]. Its opinion that the information about the Religious
Association of Jehovah’s Witnesses contained therein make possible a dependable standard
overall view in the sense of the decision of the Federal Constitutional Court, is not shared by the
[Court].” [page 12]

«[I]t is crucial that [the defendant] at no time critically analyzed “experiences” of those concerned,
which were taken from the Internet, sent to the defendant without being requested or made
available by interested circles. Rather, both in content as also in a personal respect these were
adopted without examination and were made a subject of its appeal arguments. Such a procedure
is contrary to the current stand of scientific knowledge, as reflected in the report by the Enquete
Commission and the expert opinions which it obtained.” [page 12]

«As far as reports from former members of the second or a later generation are concerned, in the
end nothing else is valid. It is true that from a psychological as well as a psychodynamic point of
view voluntary membership is different than that based on birth with corresponding childlike
socialization in the association; in the case of membership by birth, dropping out is therefore
subject to special dynamics. Nevertheless, the subsequent evaluation of membership in the
association, the conclusions drawn there from, and the manner in which the disassociation takes
place, is dependent to a great extent upon the individual biographical background and the
individual strategy to master it. An effective connection between the association-related
socialization and the development of a certain conduct orientation can, however, not be
determined.” [page 14]

154. Statsforvalteren handlet derfor i strid med artikkel 6 i menneskerettighetskonvensjonen.

C. KONKLUSJON
155. Vi håper at det ovenstående tydelig viser at Jehovas vitner fullt ut respekterer den enkeltes
grunnleggende rettigheter og friheter, og at Jehovas vitner handler i samsvar med Grunnloven, Den
europeiske menneskerettighetskonvensjonen og de aktuelle bestemmelsene i trossamfunnsloven. Selv
om Jehovas vitner ikke er forpliktet til å forsvare sine trosoppfatninger og framgangsmåter for statlige
myndigheter, som ikke har rett til å vurdere legitimiteten av slike trosoppfatninger og framgangsmåter,
har trossamfunnet likevel prøvd å forklare disse åpent og som et uttrykk for respekt, og også fordi disse
er misforstått eller feiltolket av Statsforvalteren og andre.
156. Jehovas vitner ber om at at Barne- og familiedepartementet opphever Statsforvalterens vedtak av
27. januar 2022 og godkjenner Jehovas vitners krav om statstilskudd, ettersom vedtaket er i strid med
Grunnloven §§ 16 og 101 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 6, 9, 11 og 14 og
første tilleggsprotokoll artikkel 1.

TILLEGG—Utdrag av rettsavgjørelser
Eksklusjon og det å unngå å ha kontakt med ekskluderte
Tyskland, Higher Administrative Court: State of Berlin vs. Religious Association of Jehovah’s
Witnesses in Germany, OVG 2 B 12.01 (24 March 2005) (Annex **)
“The clarifications substantiated in their literature ... is rather in accordance with the
following: in the case of someone leaving or a disfellowshipping of a close family member
it simply means no further maintaining of 'spiritual association', in the sense of common
worship of Jehovah. With regard to things in daily life, however, they continue to 'deal with
one another loyally in love.'”
Irland, Supreme Court of Ireland: Lowther v. Watchtower Bible and Tract Society of Ireland,
No. 95/2006 (19 October 2007) (Annex 11)
“(…) the court is quite satisfied that there is no stateable cause of action [relating to the
claimant’s being disfellowshipped] (…) from time immemorial at common law and ignoring
the Constitution altogether, it has not been possible for the courts to interfere with either
theology or disciplinary matters within the religious voluntary associations. That has always
been the case. [The claimant’s arguments] does not, in any way, alter in any way the
fundamental principle that the courts will not interfere with a religion such as in this case
Jehovah’s Witnesses in relation to either theological or disciplinary matters. That has
always been the position (…) The court has no hesitation in dismissing the [claimant’s]
appeal.”
Italia, Supreme Court of Cassation (Civil): Sez. I, No. 9561, 26 October 2016 (Annex 14)
1.4 (…) [the claimant’s claims] could not be considered criminal acts of religious
discrimination. Also, the Court found that the conduct of the members – who basically
refused to have friendly relationships, or any kind of relationship, with him – was also
irrelevant in terms of civil law. In fact, according to the Court such behavior does not
interfere with one’s personal rights, but it simply implies attitudes that, although socially
reprehensible, cannot be questioned as to lawfulness, since they constitute a free choice,
despite it being influenced by a religious belief.”
10.2 “the Court reached the conclusion that, since the alleged ostracism was a refusal to
associate with him, as there is no law that requires a person to behave in the opposite
manner, no discrimination took place, whereas the overall conduct pertained to a violation
of norms concerning good manners and civilized behaviour, and does not constitute a crime
or a civil wrong that merits judicial protection. … the judge’s control must be intended as a
protection of fundamental human rights. These rights are certainly not undermined by the
free choice of some individuals, or even a category of people, to break off or interrupt
personal relations, which merits no legal protection.”

Polen, Appeal Court in Warsaw, IVth Civil Section: K. v. Watchtower Bible and Tract Society,
Case No.VI A CA 81/03, 13 August 2003 (Annex 15)
“The role of a court, however, is not to judge those principles neither how any of its
members or its authorities obey them. This also applies to the following by its members the
obligation concerning certain conduct toward expelled members. If any of the former
fellow believers because of one’s behavior did violate the plaintiff’s personal rights, the suit
must be directed against that person, not against the religious denomination. The later can
only take responsibility for its own actions or the negligence on the part of its authorities,
not for behavior of its members. […]
When the plaintiff joined Jehovah’s Witnesses he accepted their code, including the fact
that the expulsion is final and that there exists a particular conduct (according to the
plaintiff’s description it could be called ‘indifference’) toward the expelled ones, which
could be perceived as unpleasant, but not violent toward existing laws.
Summing up, both the expulsion from the denomination as well as his rejection do not
consist of infringement of his personal interests which are the freedom of conscience and
religion, since the decisions of the religious denominations in their nature do not fall under
the jurisdiction of the court and it does not constitute a damage.”
USA, Ninth Circuit Court of Appeals: Paul v. Watchtower Bible and Tract Society of New York,
819 F.2d 875 (9th Cir. 1987), p. 7 (Annex 15)
“(…) Courts generally do not scrutinize closely the relationship among members (or former
members) of a church. Churches are afforded great latitude when they impose discipline
on members of former members. We agree with Justice Jackson’s view that ‘[r]eligious
activities which concern only members of the faith are and out to be free—as nearly
absolutely free as anything can be
The members of the Church [that] Paul decided to abandon have concluded that they no
longer want to associate with her. We hold that they are free to make that choice. The
Jehovah’s Witness’ practice of shunning is protected under the first amendment of the
United States Constitution and therefore under the provision of the Washington state
constitution.”
EMD, Case of Jehovah’s Witnesses of Moscow and Others v. Russia
“110. The Court observes at the outset that the term “coercion” in its ordinary meaning
implies an action directed at making an individual do something against his or her will by
using force or intimidation to achieve compliance. The domestic courts did not give
examples of any forceful or threatening action on the part of the applicant community
calculated to break the families of its members apart. […]
128. The Russian courts also held that the applicant community breached the right of
citizens to freedom of conscience by subjecting them to psychological pressure, “mind
control” techniques and totalitarian discipline.

129. Leaving aside the fact that there is no generally accepted and scientific definition of
what constitutes “mind control” and that no definition of that term was given in the
domestic judgments, the Court finds it remarkable that the courts did not cite the name of
a single individual whose right to freedom of conscience had allegedly been violated by
means of those techniques. Nor is it apparent that the prosecution experts had interviewed
anyone who had been coerced in that way into joining the community. On the contrary,
the individual applicants and other members of the applicant community testified before
the court that they had made a voluntary and conscious choice of their religion and, having
accepted the faith of Jehovah's Witnesses, followed its doctrines of their own free will.
130. […] Accordingly, the findings of the Russian courts on this point were based on
conjecture uncorroborated by fact.”

